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Sammanfattning 

Varje år ökar antalet äldre personer och i samband med den ökningen blir även antalet äldre 

personer med körkort allt fler. Med åldern är det vanligt att reaktionsförmåga, syn och hörsel 

försämras vilka alla är viktiga egenskaper för trafiksäkerheten. Läkare i Sverige är skyldiga 

att rapportera till Transportstyrelsen om en individ inte anses vara lämplig att köra bil. Att 

läkare över huvud taget tar upp körkortsfrågan med sina patienter sker endast i 60 procent av 

fallen och därmed fortsätter många olämpliga körkortsinnehavare att köra bil. Majoriteten av 

länder inom Europeiska Unionen (EU) har någon form av övre åldersbegränsning i körkorten 

där körkortsinnehavarna måste genomgå en kontroll för att få körkortet förnyat. Det är endast 

Sverige och sex andra länder inom EU som inte har någon form av körkortskontroll för äldre 

och i denna studie kommer en kostnadsnyttoanalys utformas för att ta reda på om kontroller 

för körkortsinnehavare över 75 år skulle reducera antalet döda och skadade i trafikolyckor och 

därmed vara samhällsekonomiskt lönsamt.  

De länder som tillämpar körkortskontroller har olika bestämmelser hur metoderna är 

utformade och studien tar upp hur det fungerar i några av länderna. Vidare redovisas 

forskning inom området och resultatet av undersökningar av olika testmetoder. Merparten av 

forskningsresultaten visar att körkortskontroller inte har någon större effekt på 

trafiksäkerheten och det går inte med säkerhet att säga hur många liv som räddas och antal 

skadade som skulle kunna reduceras genom införandet av tester. Därmed har dessa siffror fått 

antagits utan att ha något säkert underlag och utifrån denna antagning visar 

kostnadsnyttoanalysen att införandet av körkortskontroller inte skulle generera välfärd i 

Sverige.   

Utifrån resultatet går det att dra slutsatsen att Sverige har gjort en god bedömning om att 

endast ha anmälningsplikt för läkare förutsatt att den följs bättre. Även om resultatet visar att 

kontroller för personer över 75 år inte ska införas bör ändå trafiksäkerheten för äldre 

utvecklas genom att till exempel förenkla körningen vid vänstersvängar och förbättra 

kollektivtrafiken.  
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Abstract 

The numbers of elderly increase every year and the amount of older people with a license will 

increase as well. When getting older, it is natural that the reaction time, hearing and vision 

will change and these are all important features for traffic safety. Doctors in Sweden are 

required to report to the Swedish Transport Agency if an individual does not seem appropriate 

to drive. It is not common that doctors ask their patients about their physical health and ability 

to drive, the questions are only asked in about 60 percent of the physical evaluations and 

because of that, inappropriate license holders may proceed to use a vehicle. The majority of 

countries within the European Union embrace some kind of upper age limit to provide drivers 

with a valid license and several countries have compulsory medical examinations for license 

holders at a certain age. It is only Sweden together with six other EU countries that does not 

provide any license controls for elderly and in this study a cost benefit analysis is designed to 

determine whether controls for drivers over the age of 75 would reduce deaths and injuries 

caused by traffic accidents and thus increase welfare. 

The countries that apply driving license controls have different rules how the controls are 

designed and the study presents how it works in some of the countries. Further, research 

within the area shows that license controls does not have any sufficient effect on traffic safety. 

It cannot with certainty be said how many lives are saved and the amount injuries that could 

be reduced by an introduction of these tests. Thus, these numbers are adopted without any 

sufficient evidence and from this an assumption of the cost benefit analysis will show that an 

introduction of license controls would not generate a welfare increase in Sweden.  

 

Based on the result it is possible to conclude that Sweden has made a good assessment to have 

only a reporting requirement for physicians but the reports must be stricter. Although the 

result shows that license controls for people over the age of 75 should not be imposed, 

nevertheless traffic safety for elderly should be further developed, for example with 

simplifying left turns and improve public transportation. 

 

 

 

Keywords: Driving license control, cost-benefit analysis, older car drivers, road safety 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

En allmän åsikt är att äldre personer är en risk för trafiksäkerheten. Äldre människor kan ofta 

ses framföra fordon långsamt eller vingligt, de kan ibland utgöra en ren trafikfara på grund av 

detta och det kan tyckas konstigt och orimligt att inga kontroller av äldre görs för att de ska få 

behålla körkortet (Hakamies-Blomqvist et al. 2005). Då allt fler äldre lever ensamma blir de 

mer beroende av att själva ha körkort och kan inte förlita sig på att andra ska köra dem dit de 

vill, särkilt beroende av körkort är de som lever på landsbygden där det kan vara långt till 

närmsta kollektiva transportmedel (Hakamies-Blomqvist et al. 1999). Bilen anses vara det 

ledande transportsättet bland äldre och att förlora körkortet kan göra att de blir mer isolerade. 

Körkort och möjligheten att fritt kunna bestämma vart de vill åka ger en frihetskänsla och 

ökad självkänsla för många människor (Hakamies-Blomqvist et al. 2005). Att äldre har 

möjlighet att ta sig dit de vill bidrar också till ett aktivare liv vilket kan leda till att deras 

psykiska och fysiska hälsa påverkas positivt och detta kan i sin tur leda till att färre behöver 

extra hjälp av samhället. Om fler blir av med körkort i körkortskontroller krävs det att 

samhället utvecklar transportsektorn, med bland annat bättre tillgänglighet och mer anpassade 

bussar för äldre, så att det underlättar för äldre att fortfarande kunna resa (Hakamies-

Blomqvist et al. 1999). Med åren är det naturligt att syn, hörsel och reaktionsförmåga 

försämras och det kan vara bra att genom kontroller få ett bevis på att personen i fråga 

fortfarande har kompetens att framföra en bil på vägar. Samtidigt ska inte äldre bli 

diskriminerade på grund av sin ålder vilket kan ske om deras körkort inte blir förnyat och 

dessutom kan ett indraget körkort göra att äldre får det svårare att transportera sig dit de vill 

(Nyberg et al. 2009).  

 

1.2 Problemformulering 

Sveriges befolkning blir allt äldre och andelen äldre som innehar körkort ökar samtidigt som 

antalet äldre som fortsätter att köra bil i högre åldrar ökar. I samband med att antalet äldre 

bilförare ökar visar forskning på att även antalet trafikolyckor där äldre är inblandade kommer 

att öka (Lundberg & Johansson 2011). Tidigare ansågs det vara de förmögna människorna 

som körde bil men nu för tiden har i stort sett alla fyrtiotalister och flertalet ännu äldre körkort 
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(Hakamies-Blomqvist et al. 2005). Sedan år 1990 har antalet personer över 65 år som innehar 

körkort mer än fördubblats (Transportstyrelsen 2014c). Denna siffra antas fortsätta att öka i 

takt med att befolkningen blir äldre (Hakamies-Blomqvist et al. 2005). Människor utvecklas 

och en person har inte samma fysik och reaktionsförmåga när den är 80 år som när den är 18, 

att bli äldre innebär också att vissa funktionella nedsättningar kan påverka körförmågan 

(Hakamies-Blomqvist et al. 1999). Dessutom har trafikintensiteten ökat och vissa äldre har 

inte hängt med i den utvecklingen och på grund av dessa kriterier benämnde Statens 

Vegvesen i Norge äldre bilförare som en högriskgrupp i trafiken. I dagsläget kan körkorten i 

Sverige ses som livslånga, när de väl är tagna gäller de hela livet om inte körkortsinnehavaren 

bryter mot några regler. De flesta länderna inom EU har tester för bilförare när de kommer 

upp i en viss ålder även om mycket forskning inom ämnet har visat att det inte har någon 

effekt på trafiksäkerheten (Heikkinen et al. 2009). Bland annat i Finland är körkorten giltiga 

upp till 70 års ålder, därefter måste en läkarundersökning göras för att avgöra personens 

allmänna hälsotillstånd och syn. I Sverige krävs inga medicinska undersökningar för att 

förnya körkorten istället har läkare anmälningsplikt om de anser att en person är olämplig som 

förare. Att svenska läkare över huvud taget frågar sina äldre patienter om de kör bil hör dock 

inte till vanligheterna och därför är det många äldre som fortsätter att köra bil även fast de inte 

borde (Hakamies-Blomqvist et al. 1998). Varför har Sverige valt att inte införa särskilda tester 

för äldre körkortsinnehavare när nästan alla andra länder inom EU tillämpar det? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Sverige borde införa körkortskontroller för 

bilförare över 75 år. Skulle obligatoriska tester för äldre bilförare, som syntest, kognitiva 

tester och kunskapstest, leda till färre döda och skadade i trafikolyckor? 

 

1.4 Metod 

Denna studie baseras på tidigare forskning från andra länder, främst inom Europa, som har 

körkortskontroller för äldre. Det som intresset riktas mot är vilka kontroller som tillämpas och 

vid vilken ålder som kontrollerna utförs i de olika länderna. Förfrågningar via e-mail till 

respektive lands motsvarighet till Transportstyrelsen har skickats ut för att ta reda på hur de 

ställer sig till dessa kontroller och om det finns studier på att de har någon effekt på 
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trafiksäkerheten. Dessutom kommer sekundärdata om olyckor från flera svenska statistiska 

databaser som Trafikanalys [TRAFA], Statens Institut för kommunikationsanalys [SIKA] och 

Statistiska Centralbyrån [SCB] att samlas in. Utifrån insamlad data kommer en 

kostnadsnyttoanalys att utformas för att ta reda på om samhällets nytta överstiger kostnaderna 

vid ett införande av körkortskontroller för körkortsinnehavare över 75 år i Sverige. 

Tillvägagångssättet för en kostnadsnyttoanalys förklaras närmare i teoriavsnittet.  

Tidigare forskning inom området kommer ligga till grund för valet av tester. Testerna som ska 

göras bör ha någon vetenskaplig grund så att inte fler än nödvändigt mister sina körkort. De 

tänkta testerna som ska genomföras är ett test av den kognitiva förmågan, ett syntest och ett 

enklare kunskapsprov. Där jämförelser är gjorda med andra länder har EU-länderna och 

Norge valts eftersom länderna inom EU har många gemensamma bestämmelser och för att 

Norge är likt Sverige när det gäller väderförhållanden och synen på alkohol i relation till 

bilkörning. 

 

1.5 Avgränsningar 

Många menar att olycksrisken ökar ju äldre en person är medan andra menar att det är 

skaderisken som ökar eftersom äldre personer skadas värre av en trafikolycka. I denna studie 

kommer det inte att tas någon hänsyn till att antal trafikrelaterade dödsolyckor för personer 

över 75 år kan bero på att de är skörare än yngre utan studien kommer endast att grundas på 

siffror där äldre är inblandade i trafikolyckor.  

En annan avgränsning är att bara se på antal skadade och döda personer över 75 år och inte ta 

hänsyn till de yngre personerna som har dött eller blivit allvarligt skadade på grund av en 

olycka som orsakats av en äldre person då statistik saknas för detta. Detta innebär att de äldre 

som skadats eller dödats i trafikolyckor orsakade av yngre förare även kommer att inkluderas 

i studien. Då statistiken endast visar antalet äldre som innehar körkort och inte hur många av 

dessa som fortfarande är aktiva bilförare kan analysen blir något missvisande. I denna studie 

antas det att alla äldre körkortsinnehavare fortfarande kör bil. I analysen kommer det inte 

heller att tas någon hänsyn till att antalet äldre bilförare ökar för varje år utan antalet personer 

som testas kommer att vara konstant.  

De som testas är personer som innehar körkort för personbil, det vill säga B-körkort. Om inget 

annat anges kommer benämningen körkort i denna uppsats att innebära B-körkort. 
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1.6 Disposition 

I kapitel 2, Bakgrund och tidigare forskning, redogörs det hur Sverige och ett urval av andra 

länder ställer sig till körkortskontroller för äldre och hur olika metoder påverkar 

trafiksäkerheten. Vidare beskrivs tidigare forskning inom området och flertalet testbatterier 

presenteras. I kapitel 3, Teori, förklaras metoden i kostnadsnyttoanalysen ingående. Kapitel 4, 

Analys och resultat, inleds med en beskrivning av använd data och följs upp av en 

presentation av valda variabler och dess värden i monetära termer. Kapitlet avslutas med 

resultat av kostnadsnyttoanalysen och känslighetsanalysen. Slutligen kommer resultatet av 

kostnadsnyttoanalysen att diskuteras i kapitel 5, Diskussion och slutsats, där det även ges 

förslag till vidare forskning. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Varje år dör runt 300 personer på de svenska vägarna och av dessa är i genomsnitt 15 procent 

över 75 år (Transportstyrelsen 2014b). Norska Transportøkonomiskt Instittut och svenska 

Statens väg- och transportforskningsinstitut har tillsammans studerat trafiksäkerhetsåtgärder 

för äldre i Norge. Heikkinen et al. (2010) menar att den äldre befolkningen ökar samtidigt 

som nutidens transportsystem utformas efter yngre bilförare. Det innebär att om yngre 

bilförare är referensgrupp när nya åtgärder i infrastruktur och fordon utformas leder det till att 

brister i transportsystemet byggs in i den nya åtgärden då yngre har större möjlighet än äldre 

att kompensera vid sådana brister. Därför menar författarna att det istället borde vara äldre 

som är referensgrupp vid sådana åtgärder då bland annat utformning av en korsning som är 

väl genomtänkt kan gynna inte bara äldre bilförare utan även de yngre.  

Vidare påpekar Heikkinen et al. (2010) att ökad trafiksäkerhet för äldre också bidrar till ökad 

säkerhet för andra trafikanter. Författarna är kritiska till ”gamla” åtgärder för äldre, som 

begränsningar i körkortet, och vill hellre att åtgärderna ska riktas mot att öka säker mobilitet 

för äldre. De menar att det är ett samhällsproblem att äldre inte har samma möjlighet att ta sig 

dit de vill och att detta problem nästan är större än själva trafiksäkerheten. Vidare tar de upp 

problemet att dra alla äldre över en kam och poängterar att det skulle vara bättre att vidta 

åtgärder mot en viss subgrupp exempelvis äldre med olika livsstilar och hälsa eller att fördela 

äldre män och kvinnor var för sig. Enligt Heikkinen et al. råder det spridda åsikter huruvida 

begränsade körkort
1
 påverkar trafiksäkerheten. Flera internationella studier (till exempel 

Marshall et al. 2002 och Vernon et al. 2002) visar att indragna eller begränsade körkort för 

äldre har en negativ påverkan på trafiksäkerheten. Inte bara de som egentligen har en förhöjd 

risk att råka ut för olyckor slutar köra bil utan även de som anses vara lika säkra som yngre 

bilförare avslutar sitt bilkörande bland annat för att de är tror att de inte kommer att klara 

testerna. Detta gör att antalet olyckor ökar ännu mer eftersom äldre då istället rör sig som 

oskyddade trafikanter, till exempel som gående eller cyklister.  

I bland annat Norge kan personer få begränsade körkort eller särskilda förbehåll i 

bilkörningen om de lider av vissa medicinska problem som kan påverka trafiksäkerheten. Här 

visar forskningsresultat (Freund & Colgrove 2008) att denna åtgärd har haft positiva effekter 

                                                 
1
 Begränsade körkort kan utfärdas med restriktioner om att körkortsinnehavaren exempelvis måste genomgå 

periodiska läkarkontroller, bära glasögon, bara får köra på dagtid eller endast får köra med automatväxlad bil 

(Heikkinen et al. 2010). 
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på trafiksäkerheten då olyckorna minskade bland dem som hade begränsade körkort samtidigt 

som olyckor bland oskyddade trafikanter inte ökade eftersom äldre fortfarande har möjlighet 

att förflytta sig. Hakamies-Blomqvist (1996) menar att många äldre bilförare generellt sett kör 

långsammare och försiktigare än yngre vilket innebär att de undviker att försätta sig i 

situationer som kräver snabba reaktioner. Vid en vägkorsning har dock bilförare en begränsad 

tid på sig att hinna bedöma korsningen och svänga innan andra trafikanter korsar körbanan. 

Vidare menar Hakamies-Blomqvist att det med åldern blir allt svårare att fördela 

uppmärksamhet mellan objekt och att göra ett urval av föremål. Vid stressande och 

komplicerade situationer kan dessa problem bli ännu mer påtagliga och vid exempelvis en 

korsning kan en kombination av stress och oförmågan att fördela uppmärksamheten leda till 

ökad olycksrisk.  

Heikkinen et al. (2010) menar att trafikträning och utbildning kan göra att äldre kör säkrare 

men att alla inte behöver denna träning utan bara grupper med särskilda behov och att 

träningen behöver utformas olika för olika grupper. I Norge finns det frivilliga egentester som 

riktar sig till de över 65 år och innebär att äldre förare själva värderar eventuella trafiksäkra 

åtgärder eller om de behöver få sin bilkörning begränsad. Dessa tester riktar sig i första hand 

till äldre som själva vet med sig att de har någon nedsatt funktion eller speciella behov som 

gör att de har en ökad olycksrisk, men kan även vara till hjälp för närstående som därmed kan 

ge rekommendationer till den äldre. Egentester kan leda till att de äldre bilförarna själva 

kommer på att de kan behöva genomgå en läkarkontroll eller förändra sitt körbeteende på 

något sätt och det i sin tur kan leda till att bilföraren känner sig säkrare bakom ratten. I Norge 

måste personbilsförare över 75 år ha ett läkarintyg för att få behålla körkortet. Om intyget 

visar tillräckligt god hälsa för att köra bil blir körkortet giltigt i ytterligare ett till tre år. Efter 

att personen har fyllt 80 år förnyas körkortet med upp till två år åt gången förutsatt att 

läkarintyget ger godkännelse till det (Vegvesen 2014). Enligt Heikkinen et al. är många 

kritiska till denna policy och menar att det inte har någon positiv effekt på trafiksäkerheten 

samtidigt som den är åldersdiskriminerande.  

Mitchell (2008) har undersökt hur länders olika system av körkortsförnyelser påverkar 

trafiksäkerheten för bilförare över 65 år. I studien analyserades systemen i Sverige, Norge, 

Finland, Danmark, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Enligt Mitchell har de flesta 

av Europas länder en högre andel äldre befolkning än vad USA och Australien har, i tillägg 

har de europeiska länderna bättre trafiksäkerhet än USA och ett lägre antal dödsolyckor per 

capita. I undersökningen har Frankrike, Storbritannien och Nederländerna högst andel 
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bilförare över 65 år samtidigt som Frankrike och Nederländerna har den lägsta olycksgraden 

med dödlig utgång bland bilförare i samma åldersgrupp. Det visar att strikta restriktioner vid 

förnyelser av körkort gör att färre äldre fortsätter köra bil och därmed blir mer utsatta för 

olyckor då de vistas som oskyddade trafikanter. Resultatet visar att obligatoriska 

läkarundersökningar inte har någon större effekt på trafiksäkerheten men att enskilda 

individer som inte borde köra kan upptäckas genom kontroller vid förnyelse av körkort. 

Mitchell menar att ett mer avslappnat synsätt på körkortsförnyelser ger en bra balans mellan 

att bibehålla äldres frihet och rörlighet utan att behöva äventyra trafiksäkerheten. 

Finland har som nämnts tidigare allmänna hälsoundersökningar för alla körkortsinnehavare 

över 70 år. Hakamies-Blomqvist et al. (1996) har undersökt om antalet trafikolyckor med 

äldre skiljer sig mellan Sverige och Finland. Resultatet visade att genom att fler blir av med 

körkortet blir följden att fler äldre vistas som oskyddade trafikanter och därmed blir den 

indirekta effekten att Finland har en högre andel dödsoffer i trafikrelaterade olyckor. 

I mailkontakt med några EU-länders
2
 motsvarighet till svenska Transportstyrelsen menar 

samtliga respondenter att någon form av kontroller för äldre bilförare alltid har funnits men att 

inga större utvärderingar har gjorts om dessa har någon betydande effekt på trafiksäkerheten. 

Dessutom nämner kontaktpersonerna i Nederländerna och Estland att utredningar av 

kontrollerna är på gång och att de undersöker andra lösningar då dagens metoder kräver stora 

resurser av sjukvården. 

 

2.1 Upplägg i Sverige 

När körkort tas idag bedömer Transportstyrelsen, utifrån flertalet register, om personen anses 

vara lämplig som bilförare och pålitlig ur nykterhetssynpunkt. De ser på om personen på 

grund av berusning har blivit gripen av polisen eller om personen i fråga har begått något 

brott. Även uppgifter från sociala myndigheter kan begäras om Transportstyrelsen anser att 

det behövs. Det är också en del medicinska krav som ska uppfyllas för att få ta körkort vilket 

innebär att en bilförare inte får ha några sjukdomar som kan göra att denne beter sig på ett 

                                                 
2
 Jan Tecl, forskare på Transportforskningscentrum, Tjeckiska Transpordepartementet, mailkontakt 2014-05-05; 

Institutet för trafiksäkerhetsforskning, Nederländerna, mailkontakt 2014-05-06;  
Jekaterina Nesterenko, specialist på undersökningsavdelningen, Vägverket, Estland, mailkontakt 2014-05-07; 

Guy Heintz, verkställande inspektör, Direktoratet för trafik och säkerhet, Luxemburg, mailkontakt 2014-05-20. 
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trafikfarligt sätt. Transportstyrelsen (2013) menar att det krävs god syn för att få köra bil och 

därför måste alla som vill ta körkort göra ett syntest där både synskärpa och synfält 

undersöks, antingen hos en optiker eller hos en trafikskola, och sedan ska ett intyg skickas in 

till Transportstyrelsen. Synskärpan får inte understiga 0,5, vid synskärpa mindre än 0,5 kan 

synen korrigeras med till exempel glasögon och detta ska då noteras på körkortet. Särskilda 

ögonsjukdomar kan kräva ett intyg från specialiserade ögonläkare.  

För att personer med vissa sjukdomar eller problem ska få ta körkort kan det krävas en 

medicinsk bedömning av personens lämplighet som bilförare och ett läkarintyg ska skickas in 

till Transportstyrelsen. Dessa medicinska tillstånd kan vara nedsatt hörsel, balansproblem på 

grund av öronsjukdom, diabetes typ 1 och 2, sjukdomar som påverkar rörelseförmågan, 

ADHD och autism eller andra liknande tillstånd. Det finns även de som inte anses vara 

lämpliga som bilförare över huvud taget, det kan vara att de har Alzheimers eller andra 

demenssjukdomar och kognitiva störningar
3
, individer med sömnstörningar som narkolepsi 

eller sömnapné som kan göra att personen somnar bakom ratten, missbrukare av alkohol och 

mediciner, personer med psykiska sjukdomar eller personer med allvarlig psykisk 

utvecklingsstörning. Läkare i Sverige är skyldiga att rapportera till Transportstyrelsen om de 

anser att en person av medicinska skäl inte är lämplig som bilförare. Läkaren måste upplysa 

patienten om att en anmälan kommer att skickas in och här går anmälningsskyldigheten före 

tystnadsplikten. I Sverige förnyas B-körkort vart tionde år och då behövs det endast ett nytt 

foto på körkortsinnehavaren. Körkort med högre behörighet förnyas vart femte år och då 

krävs det läkarintyg för personer över 45 år (Transportstyrelsen 2013). 

Enligt Kandell-Eriksson
4
 har en körkortsutredning tidigare gjorts i Sverige vilken visade att 

periodiska medicinska kontroller i form av läkarintyg inte var effektiva från 

trafiksäkerhetssynpunkt och de var dessutom resurskrävande för sjukvården. Därmed anser 

Transportstyrelsen att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att införa sådana kontroller. 

Istället är läkare skyldiga att anmäla de personer som inte uppfyller de medicinska kraven för 

körkort till Transportstyrelsen. Enligt Transportstyrelsen (2014a) drabbades närmare 55 000 

personer under 2013 av stroke eller demens, vilka båda påverkar förmågan att köra bil, men 

endast 8 854 körkort återkallades på grund av medicinska skäl. Dock går det inte att anta att 

                                                 
3
 Kognitiva störningar innebär att individen har problem med uppmärksamheten, minnet och att ta beslut 

(Parkinsonguiden 2014). 
4
 Elisabet Kandell-Eriksson, sektionschef på Väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen, mailkontakt 

2014-05-27. 
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alla som drabbades av demens eller stroke hade körkort men det visar ändå på en uppenbar 

brist i läkarnas rapporteringsskyldighet. 

2.2 Tidigare forskning 

Det har tidigare tagits för givet att äldre människor generellt har en högre olycksrisk i trafiken 

än yngre men nu för tiden ifrågasätts detta allt mer. Att det är fler äldre som dör och skadas 

svårt i trafiken har att göra med att de är svagare och skörare än yngre och därmed är deras 

skaderisk högre. Statistik visar att äldre är den säkraste gruppen av bilförare och att de har den 

lägsta olycksgraden av förare, ändå är det ett vanligt fenomen i många europeiska länder att 

äldre måste genomföra någon form av test för att få behålla körkortet (Heikkinen et al. 2010). 

Hakamies-Blomqvist et al. (2003) studerade om äldres olycksrisk ökade ju fler mil de körde. 

De kom fram till att risken för äldre var densamma som för yngre och att olyckorna minskade 

i båda grupperna ju längre de körde per år. I och med att äldre hör till en grupp som kör mer 

sällan kan vissa studier peka på att äldre har en förhöjd olycksrisk då mängden bilkörning har 

en betydande roll för säkerheten. Längre körsträckor förekommer dessutom oftare på 

motorvägar där olycksrisken är mindre. 

När människor blir äldre är det normalt att kroppens funktioner förändras. Även om forskare 

inte med säkerhet har kommit fram till att förändringar i kognitiva, fysiska och sensoriska 

funktioner påverkar olycksrisken menar Hakamies-Blomqvist et al. (1999) att många av dessa 

ändå kan antas ha verkan på körförmågan. Vid åldrande försämras viktiga 

uppmärksamhetsfunktioner, till exempel att kunna välja vad uppmärksamheten ska riktas mot, 

vilket har stor betydelse för säkerheten i trafiken. Även minnet påverkas vid högre ålder men 

här antyder Hakamies-Blomqvist et al. att störningar i korttidsminnet inte har så stor betydelse 

för trafiksäkerheten. Inte heller stelhet och begränsad kroppslig rörlighet tros påverka 

trafiksäkerheten, dock kan det göra att föraren tycker att det är obekvämt att sitta i en bil 

vilket i sin tur kan leda till att föraren blir stressad. Hakamies-Blomqvist (1993) menar att 

många typiska beteenden och olycksmönster på grund av åldern uppstår vid 75 år eller äldre.  

De europeiska länderna har olika regler gällande om och när körkort behöver förnyas (se 

Appendix tabell 7.1). Majoriteten av de europeiska länderna har en övre åldersgräns när 

körkorten ska förnyas, det är endast Sverige och sex andra länder inom EU där körkortet 

gäller i en obegränsad period utan några strängare restriktioner (Siren et al. 2013). Studier har 

visat att införandet av krav på förnyelse av körkort kan leda till att äldre blir avskräckta att 
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förlänga körkortet och därmed minskar deras möjlighet att kunna ta sig dit de vill. 

Begränsningar i rörlighet kan medföra att fler äldre bli deprimerade och därför bör de tester 

som görs för att förnya körkort vara av vetenskaplig grund så att inte fler äldre än nödvändigt 

mister sina körkort. Det är tillståndsmyndigheter som bär det huvudsakliga ansvaret för vilka 

som blir av med respektive får behålla körkortet. Länder bedömer körkortskriterierna på olika 

sätt till exempel att äldre ska göra en ny uppkörning, att de ska ha läkarintyg och göra 

syntester samt att förnyelseperioden varierar mellan länderna (Bohensky et al. 2008). De 

medicinska kraven skiljer sig stort, till exempel har Storbritannien krav på att personer som 

har drabbats av en stroke inte får köra bil på en månad och måste sedan genomgå en 

undersökning för att få köra på nytt medan Nederländerna kräver att individen ska vara fri 

från neurologiska symtom under ett år. Krav på att läkare rapporterar om demens skiljer sig 

också mellan länder trots att demens är en av de vanligaste åkommorna som påverkar 

bilkörningen för äldre (White & O’Neill 2000).  

Enligt Hakamies-Blomqvist et al. (1998) är svenska läkare dåliga på att ta reda på om deras 

äldre patienter kör bil och endast cirka 60 procent frågar om patientens bilkörning om denne 

uppvisar symtom som kan påverka körförmågan. Detta innebär att många äldre vistas på 

vägarna utan att egentligen ha tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att inte vara en 

trafikfara. Den vanligaste orsaken till att läkare bryter mot anmälningsplikten är att de känner 

patienten så pass väl att de tycker att det känns onödigt att fråga eller att ämnet är känsligt. 

Andra vanliga anledningar till att avstå från att ställa frågor om bilkörning är att läkarna inte 

anser att dessa frågor passar in med syftet för patientens läkarbesök eller att läkarna är oroliga 

för att patienternas förtroende för läkarna ska rubbas. 

Hollander et al. (2013) har undersökt effekterna av medicinska kontroller av äldre bilförare i 

Nederländerna där en medicinsk screening
5
 genomförs för att upptäcka kognitiva sjukdomar 

och synnedsättningar som är vanligt förekommande bland äldre och påverkar körningen. De 

menar att screeningen kan ha betydelse för trafiksäkerheten och att en förståelse för dessa 

nedsättningar kan få människor att själva avstå från att köra. År 2010 var det 302 147 

körkortsinnehavare över 70 år som undersöktes i Nederländerna. Av dessa var det 0,8 procent 

som ansågs vara olämpliga att köra bil på grund av kognitiva sjukdomar och 36 procent av de 

som undersöktes fick begränsade körkort utfärdade på grund av bland annat synnedsättningar. 

Av alla äldre som skulle genomgå kontrollen var det endast en procent som avstod och 

                                                 
5
 Screening innebär att en större grupp individer undersöks för att sålla ut de med en specifik egenskap 

(Nationalencyklopedin 2014). 
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därmed självmant gav upp körkortet. Om detta berodde på praktiska anledningar, som att de 

föredrar andra transportmedel, eller om det berodde på att de ansåg att de inte var lämpliga 

som bilförare var dock oklart. Flera personer undersökte synen i förebyggande syfte inför en 

kontroll och i studien hade 15 procent skaffat nya glasögon och gjort ögonoperationer innan 

vilket innebär att andelen som fick körkortet utställt med restriktioner reducerades. Vidare 

undersökte Hollander et al. hur krävande de äldre tyckte att det var med medicinska kontroller 

och resultatet visade att majoriteten av de äldre inte upplevde kontrollerna som påfrestande. 

Författarna påpekar att då länder har olika bestämmelser angående kontroller för äldre är det 

svårt att dra någon slutsats hur ett resultat av en sorts kontroll i ett land skulle ge samma 

resultat i ett annat land då det finns stora skillnader mellan länder gällande trafiktäthet, 

hastighet, infrastruktur etc. De menar även att anmälningsplikt för läkare inte är optimalt då 

många relevanta sjukdomar inte upptäcks. Författarna tar upp en rapport från OECD (2011) 

som rekommenderar att fokus istället bör riktas mot högriskgrupper som personer som lider 

av demens eller vissa ögonsjukdomar. Nackdelen med detta är att det kan vara svårt att 

identifiera dessa personer. 

Ulleberg och Sagberg (2003) har undersökt om det genom olika syn- och kognitiva tester går 

att uppskatta körförmågan. Erfarna bilkörare mellan 69 och 91 år fick genomföra flera tester 

och sedan bedömdes deras körförmåga. Resultatet visade att det var några tester där det gick 

att förutspå utfallet på körprovet. De symtom som utmärkte sig var nedsatt synskärpa under 

bländning, det centrala synfältet hade en defekt på minst ett öga, nedsatt uppfattning av 

omgivning samt demens eller annan försämrad kognitiv funktion. Nedsatt synskärpa under 

bländning hängde ofta ihop med att testpersonen hade ögonsjukdomen gråstarr som gör att 

individen ser suddigt. Defekt i det centrala synfältet visade sig påverka körförmågan genom 

att testpersonen hade svårt att tyda skyltar, läsa av instrumentbrädan och identifiera objekt då 

en del av det centrala synfältet hade blinda fläckar. Genom att testa dessa egenskaper kunde 

körförmågan förutspås för 78 procent av de 88 testpersonerna och det gick därmed att 

identifiera individer som inte ansågs vara benägna att köra bil. Dock var det många som inte 

fångades upp i testerna men det menar Ulleberg och Sagberg är rimligt då det finns andra 

egenskaper än kognition och syn som påverkar körförmågan. 

En studie av Siren och Meng (2010) har undersökt effekterna av en policy som infördes i 

Danmark år 2006 där körkortsinnehavare över 70 år måste genomgå ett minimentaltest 

(förklaras närmare i avsnittet om testbatterier) för att fortsätta köra bil. Innan policyn infördes 

krävdes det endast en allmän läkarundersökning för att äldre skulle få förnya körkorten. Då 
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den gamla policyn tillämpades var det 0,6 procent som inte fick körkorten förnyade och efter 

införandet av minimentaltestet hade den siffran ökat till 1,5 procent. I samma studie nämner 

författarna att sannolikheten att bilförare över 18 år dödas eller skadas allvarligt i trafiken 

uppgår till 1 olycka per 1 500 personer. För dementa är risken för olyckor 2,5 till 3 gånger så 

hög vilket innebär att olycksrisken för dementa uppskattas vara 1 olycka per 500 personer 

med demens. I Danmark har närmare 25 000 personer demens och ungefär 8 000 av dessa 

uppskattas köra bil. Författarna tar upp ett exempel för att visa effekterna av en medicinsk 

screening av alla äldre bilförare. Om en sådan skulle göras och om denna var en helt säker 

metod för att hitta alla med demens skulle 8 000 olämpliga bilförare hittas. Eftersom 

olycksrisken för dementa uppgår till 1 olycka per 500 dementa innebär det att 16 liv skulle 

kunna räddas. Nackdelen är dock att för varje olycka som undviks är det 499 personer som 

mister sina körkort utan att vara inblandad i någon olycka (Siren & Meng 2010).  

Även om många länder inom EU har någon form av kontroller för äldre är det endast ett fåtal 

som testar de äldres körförmåga. Ett körprov är något som flera efterfrågar då ett praktiskt 

körprov som testar uppmärksamheten i kombination med kognitiva tester har visat sig vara en 

bra metod för att ta reda på vilka som inte borde fortsätta köra bil (Hakamies-Blomqvist et al. 

1999). Bohensky et al. (2008) menar att bilkörning handlar om en kombination av kunskap 

och informationsbehandling och att en bedömning om en person ska få behålla sitt körkort 

måste göras utifrån respektive individs övergripande hälsa. Hur bra en individ hanterar 

trafiksituationer kan testas antingen i en vanlig bil i trafiken, on-road test, eller i en 

bilsimulator, off-road test. Fördelen med en simulator är enligt Lundberg och Johansson 

(2011) att individen inte utgör någon fara för sig själv eller andra trafikanter om den äldre 

skulle hamna i någon situation som denne inte kan hantera. Samtidigt är det mycket som 

skiljer körning i en simulator från vanlig bilkörning vilket kan göra att utfallet blir 

missvisande. Nackdelen med on-road test är att trots att körningen sker i verklig trafik är det 

inte säkert att det uppkommer kritiska situationer där föraren kan visa upp sin körförmåga. 

Därmed kan personer som inte har tillräckligt god körförmåga ändå få godkänt i testet. 

Coeckelbergh et al. (2004) påpekar att individers körsätt kan skilja sig mycket och att det 

optimala borde vara att de äldre får göra en ny uppkörning för att se om deras körförmåga 

fortfarande är god. 
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2.2.1 Syntest 

Det är känt att synen försämras med åldern samtidigt som kognitiva funktioner och sensorisk 

perception
6
 förändras och en kombination av dessa egenskaper kan påverka bilkörning 

negativt och kan innebära att äldres olycksrisk ökar. Syntest utformas på olika sätt i olika 

länder, vissa undersöker bara synskärpan, andra bara synfältet och vissa länder kräver att både 

synskärpa och synfält undersöks för att en förnyelse av körkort ska ske (Heikkinen et al. 

2010). Synskärpa innebär hur bra ögat urskiljer små detaljer och undersöks genom att 

individen får läsa olika stora bokstäver från en tavla som är placerad fyra till sex meter bort. 

Synskärpan bedöms på en skala från 0,1 till 1,0 där 1,0 är full synskärpa. Synfältet är det 

område som ögat ser vid en viss fixeringspunkt. Detta undersöks genom att individen får titta 

på en punkt samtidigt som olika föremål placeras i synfältet. Om det är föremål som inte 

uppfattas av individen anses det vara en synfältsdefekt (S:t Eriks Ögonsjukhus 2013). Att ha 

ett bra synfält innebär att periferiseendet är bra och det är viktig för att kunna bedöma avstånd 

och hastighet (Heikkinen et al. 2010). I många länder, bland annat Sverige, krävs det att 

synskärpan är minst 0,5. Denna gräns har satts utifrån studier som har påvisat att nedsatt 

synskärpa ökar olycksrisken (Lundberg & Johansson 2011).  

Att endast låta äldre genomgå en undersökning hos allmänläkare har i Finland inte lett till 

någon effekt på trafiksäkerheten medan utvärdering av syntester i andra länder har visat på en 

liten positiv effekt. Med hänsyn till detta menar Hakamies-Blomqvist et al. (1999) att det 

finska systemet med hälsokontroller bör avskaffas och istället borde syntester införas. 

McGwin et al. (2008) undersökte om antalet olyckor i Florida förändrades efter införandet av 

kravet på att alla över 80 år måste göra ett syntest för att förlänga körkortet. Resultatet visade 

att antalet trafikolyckor med äldre inblandade minskade signifikant. Om antalet reducerade 

olyckor berodde på införandet av syntest eller andra orsaker, som att många låter bli att 

förlänga körkortet för att de tror att de inte kommer att klara ett syntest, kunde däremot inte 

klargöras. Trots att det är väldigt lite forskning som stöder att synundersökningar leder till 

minskad olycksrisk är det ändå en populär metod i många länder för att bedöma om körkorten 

ska förnyas. Detta kan leda till att många förare som egentligen inte är lämpliga att köra bil 

får behålla sina körkort samtidigt som några får körkortet indraget i onödan (Bohensky et al. 

2008). 

                                                 
6
 Sensorisk perception (varselblivning) innebär att information samlas in från en persons sinnen och utifrån dessa 

skapas en uppfattning om omgivningen (Ask 2014). Detta kan vara att se och tolka vägskyltar och trafikregler 

(Bohensky et al. 2008) 
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2.2.2 Testbatterier 

Flera studier har undersökt olika testbatterier, det vill säga en kombination av flera mindre 

tester, för att ta reda på om det genom dessa tester går att bedöma körförmågan hos äldre 

människor. Enligt Englund (2007) kan det vara svårt att dra några slutsatser som hur väl tester 

och kombinationer av tester kan påvisa en eventuell olycksinbladning då mått på olycksrisk 

och olycksiblandning anses vara osäkra. 

De Raedt och Ponjaert-Kristoffersen (2001)  

De Raedt och Ponjaert-Kristoffersen (2001) menar att det borde finnas ett verktyg som gör att 

det går att upptäcka förare som har kognitiva problem för att kunna genomföra förebyggande 

åtgärder i tid så att de har större möjlighet att fortsätta köra bil. I många länder är det 

allmänläkare som utfärdar de intyg som krävs för att äldres körkort ska förlängas. Ofta har 

dessa inte tillräcklig kunskap om hur kognitiva problem kan leda till risker i trafiken och 

därför menar författarna att det inte borde vara allmänläkares uppgift att göra den slutgiltiga 

bedömningen om äldres körförmåga. I flera länder remitterar allmänläkare vissa äldre till en 

provkörning för vidare bedömning för att se hur de beter sig i verkliga trafiksituationer. I och 

med allmänläkarnas bristande kunskap om riskerna med kognitiva störningar tillsammans 

med bilkörning och svårigheten att upptäcka vissa kognitiva problem kan det vara svårt för 

läkarna att uppskatta vilka personer som behöver en provkörning och vilka som inte behöver. 

På grund av detta problem utformade De Raedt och Ponjaert-Kristoffersen en rad korta 

kognitiva tester som kan ge en indikation på om individen skulle kunna ha en ökad risk att 

utgöra några trafikrelaterade problem. Testen ska under genomförandet poängsättas och den 

totala maxpoängen är 3000 som sedan divideras med 100 vilket innebär att den omgjorda 

maxpoängen blir 30. I testbatteriet ingår trail making test, minimentaltest, klocktestet och ett 

enklare syntest vilka alla förklaras nedan. Tillsammans tar testerna ungefär 25 minuter att 

genomföra och poängsätta.  

Trail making test 

Ett neuropsykologiskt test som används för att bedöma selektiv uppmärksamhet och finns i 

två delar, typ A och typ B. I detta testbatteri får individerna genomföra typ A vilket görs på 

tid och går ut på att testpersonen ska dra linjer mellan ett antal siffror på ett papper i 

storleksordning. Tiden mäts i sekunder och när testet är slutfört dras den uppmätta tiden av 

från 200. Summan av detta multipliceras sedan med tre. 
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Minimentaltest 

Testet tar ungefär 15 minuter att genomföra och det ger en bred uppskattning om 

testpersonens kognitiva förmåga genom att personen ritar olika figurer, besvarar enklare 

frågor, till exempel ”vilket år är det nu?”, och upprepar enstaka ord. Utifrån detta kan 

individens minneskodning, tidsorientering, uppmärksamhet och minnesinhämtning 

utvärderas. Den högsta poäng som testpersonen kan få i detta test är 30. Ett värde under 24 

indikerar på demens och värden mellan 25 och 27 kan visa tecken på att demens kan komma 

att utvecklas. I det här testbatteriet multipliceras den uppnådda poängen med 20.  

Klocktest 

Testet används för att undersöka och följa upp en kognitiv påverkan och mäter individens 

tidsuppfattning och konstruktionsförmåga. Klocktestet går ut på att testpersonen ska rita en 

urtavla med siffror och placera visarna så att klockan är tio minuter över elva. Här är 

maxpoängen fyra och poängen ges utifrån bestämda kriterier: urtavlan ska vara en sluten 

cirkel, alla siffror ska finnas med och vara rätt placerade samt att visarna ska visa rätt tid. För 

varje rätt ges en poäng vilka sedan multipliceras med 150.  

Dessutom görs ett traditionellt syntest för att mäta synskärpan där testpersonen ska utläsa 

olika stora bokstäver på en tavla. Poängen ges utifrån en skala från noll till tio och 

multipliceras sedan med 60. Även om det inte finns någon vetenskaplig grund att synen 

påverkar körförmågan valde De Raedt och Ponjaert-Kristoffersen (2001) ändå att inkludera ett 

syntest eftersom det är ett enkelt test som kan göras på de flesta vårdinrättningar. I tillägg 

poängsätts ålder genom att dra bort individens ålder från 105 och multiplicera den summan 

med 15.  

Författarna anser att personer som erhåller mindre än 24 poäng av 30 bör remitteras vidare för 

att få genomföra en provkörning. I undersökningen, som gjordes i Belgien, bestod urvalet av 

84 körkortsinnehavare som var mellan 65 och 96 år. Författarna poängterar att denna metod 

bör undersökas vidare på ett större urval och att det behöver göras fler undersökningar 

huruvida kognitiva funktioner påverkar körförmågan. Deras slutsats är att alla äldre bilförare 

ska ha möjlighet att genomföra en provkörning för att få reda på hur denne anpassar sig i 

verkliga trafiksituationer. 
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UFOV, Edström och Ödling (2009) 

Edström och Ödling (2009) menar att där det råder tveksamheter angående om en individ ska 

fortsätta att köra bil eller ej vore det lämpligt att genomföra ett körtest för att komplettera 

prövningen. Då ett körtest både är dyrt och tar tid anser författarna att det skulle behövas 

någon form av indikator som visar om det behövs ett körtest. De föreslår ett testbatteri som 

innehåller minimentaltest, klocktestet, femsaksprovet samt två trailmakingtest (A och B) och 

UFOV. 

Useful field of view, UFOV, är ett test som undersöker den visuella uppmärksamheten vilken 

kan ha ett samband med olycksinblandning. Det är ett databaserat test som är indelat i 

uppfattningshastighet, delad uppmärksamhet och selektiv uppmärksamhet. Resultaten 

sammanställs sedan i en sexgradig skala från 1 som innebär mycket låg olycksrisk till 6 som är 

mycket hög olycksrisk. Testets första del innebär att testpersonen ska identifiera om ett fordon 

som visas på bildskärmen under en kort sekvens är en personbil eller en lastbil. Nästa test går 

till på samma sätt men här krävs det även att testpersonen ska hitta en bil som är placerad i 

periferin på dataskärmen. Det sista testet är samma som deltest två med tillägg att flera 

symboler fyller skärmen för att distrahera lokaliseringen av fordonen (Heikkinen et al. 2010). 

Edström och Ödling (2009) tycker att UFOV skulle passa som lämplig indikator för att 

bedöma om en individ bör fortsätta köra bil då tidigare studier har visat att resultat i praktiskt 

körtest och UFOV korrelerar. Författarna undersökte om resultatet av UFOV kunde visa vilka 

som har behov av ett körtest. De som deltog i studien var personer med misstänkt kognitiv 

störning.  

De första två testen som gjordes i detta testbatteri var minimentaltestet och klocktestet som är 

beskrivna på föregående sidor. Det tredje testet som genomfördes var ett femsaksprov. Det 

går ut på att fem föremål placeras ut framför testpersonen och denne ska sedan säga vad det är 

för föremål (The Swedish National study on Ageing and Care in Kungsholmen [SNAC-K] 

2010). De sista testerna var trail making test del A och B, där del A är beskriven tidigare och 

del B genomförs genom att testpersonen får ett papper som består av 24 cirklar varav 12 

innehåller talen 1-12 och resterande 12 innehåller bokstäverna A-L. Personen ska sedan dra 

en linje mellan cirklarna så att varannan cirkel innehåller ett tal och varannan en bokstav och 

dessa ska vara i storleksordning respektive bokstavsordning. Både del A och B genomförs på 

tid (Heerema 2012). Förutom att genomföra testerna fick testpersonerna även träffa en 

sjukgymnast som undersökte koordinationen, sensibiliteten och motoriken. Efter testerna 
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gjordes en utvärdering om vilka som ansågs uppfylla de medicinska kraven för att inneha 

körkort. Vid ett senare tillfälle fick alla testpersoner, oavsett om de uppfyllde kraven eller 

inte, komma tillbaka och genomföra en provkörning. Sedan jämfördes resultatet från de 

tidigare testerna med resultatet från provkörning för att se om det utifrån UFOV gick att dra 

någon slutsats om vilka som inte ansågs vara lämpliga bilförare. Resultatet visade att det 

genom UFOV i många fall gick att bedöma vilka som skulle klara körprovet. Edström och 

Ödling (2009) poängterar dock att det inte är en hundraprocentig metod och att det måste 

avgöras från fall till fall. En person med liten körerfarenhet kan behöva genomgå körprovet 

trots att denne har genomfört UFOV med bra resultat samtidigt som en yrkesförare kan få 

genomföra ett körprov trots sämre resultat i UFOV. 

Lundberg och Johansson (2011) 

I en svensk prospektiv
7
 studie av Lundberg och Johansson (2011) följdes under en 

femårsperiod 493 äldre bilförare över 65 år för att kunna ta reda på om det genom 

läkarundersökningar och neuropsykologiska tester gick att förutspå vilka som skulle vara 

inblandade i trafikolyckor. Under dessa fem år var de vanligaste vägtrafikolyckorna bland 

äldre kollision med mötande fordon eller fordon som körde i samma riktning vilka utgjorde 

23,2 procent av olyckorna följt av kollision vid sväng eller korsning som utgjorde 16,2 

procent av de totala vägolyckorna.  

De undersökningar som gjordes i studien var bland annat tester av individernas kognitiva 

tillstånd, en allmän läkarundersökning där syntest ingick samt blodprov och blodtryck. 

Dessutom gjordes en neuropsykologisk undersökning där de testade uppmärksamheten, 

reaktionsförmågan, minnet samt hur individen behandlade information om omgivningen med 

hjälp av synen. Vid undersökningarna testades minnet genom femsaksprovet. Resultatet visar 

att de som inte kunde komma ihåg fler än fyra föremål orsakade 1,9 gånger fler trafikolyckor 

och var inblandade i 1,7 gånger fler trafikolyckor än de som mindes fler än fyra. Resultatet för 

syntestet visade att individer med en synskärpa under 0,5 hade dubbelt så stor risk att orsaka 

trafikolyckor. Även allvarliga neurologiska sjukdomar fördubblade risken att vara inblandad i 

en trafikolycka men enligt Lundberg och Johansson visade konfidensintervallet att denna 

siffra kunde vara från 1,41 upp till 3,63 gånger så hög. Alla nämnda resultat ovan är statistiskt 

signifikanta. För att se om kombinationer av undersökningarna gjorde att det skulle gå att 

förutspå vilka som riskerade att vara inblandade i en olycka gjorde författarna en 

                                                 
7
 En prospektiv studie är en studie som följer personer fram i tiden, i motsatt till en retrospektiv studie där 

historiskt material ligger till grund för undersökningen (Lundberg & Johansson 2011). 
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regressionsanalys på variablerna. Denna visade att det bara fanns en signifikant betakonstant 

vilken var för variabeln neurologisk sjukdom. Detta innebär att det inte med säkerhet går att 

förutspå en individs olycksrisk utifrån läkarundersökningar. I studien kom det även fram att 

den uppmätta risken i UFOV inte korrelerar med antalet äldre som är inblandade i 

trafikolyckor. Dock påpekar författarna att resultatet i studien kan bli något snedvridet då 

åldersgruppen 80+, som är den grupp som har högst risk att vara involverade i olyckor, var 

underrepresenterade. Dessutom misstänker författarna att de som var mest sjuka inte deltog i 

undersökningarna och detta kan göra att risksiffrorna underskattades. 
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3 Teori 

För att komma fram till om körkortskontroller ska införas för äldre görs det en 

kostnadsnyttoanalys där fördelarna med ett införande ställs mot de kostnader som uppkommer 

i samband med detta. Enligt Boardman et al. (2011) kan kostnadsnyttoanalyser antingen göras 

innan ett projekt ska genomföras eller efter att det har införts. Ex ante analys är den vanligaste 

metoden och används då ett projekt övervägs om det ska införas. Ex post analys används då 

projektet är i sin slutfas och ger en bredare analys av projektet och kan vara till hjälp för 

bedömning av liknande projekt i framtiden. 

I en kostnadsnyttoanalys betraktas alla fördelar och kostnader som kan uppstå för samhället 

vid införandet av en ny policy och därmed ses dessa som sociala fördelar och kostnader 

(Boardman et al. 2011). Enligt Mattsson (2006) går en kostnadsnyttoanalys ut på att kostnader 

och fördelar för ett speciellt projekt värderas i monetära benämningar, det innebär att 

projektets negativa och positiva effekter beräknas och vägs mot varandra för att se om en 

åtgärd ska införas. Om kostnaderna överstiger fördelarna innebär det att samhället
8
 inte 

gynnas och projektet bör inte genomföras. Om istället de värderade fördelarna överstiger 

kostnaderna anses projektet vara samhällsekonomiskt lönsamt och projektet bör genomföras. 

Kostnader i en kostnadsnyttoanalys anses vara alla de uppoffringar som samhället måste göra 

för att acceptera projektet vilka kan vara längre restid medan fördelar är det som individerna i 

samhället är beredda att betala för att få, till exempel färre döda i trafiken.  

Vidare menar Mattsson (2006) att målet med en kostnadsnyttoanalys är att skapa en så stor 

samhällsekonomisk nytta som möjligt. En förbättring i välfärden innebär att minst en individ i 

samhället har fått det bättre genom en åtgärd samtidigt som ingen har fått det sämre, detta 

kallas för paretokriteriet. Om projektet uppfyller paretokriteriet anses det vara 

paretosanktionerat, om det inte längre går att göra en paretosanktionerad förbättring sägs läget 

vara i ett pareto-optimum. Enligt Mattsson finns det mycket kritik mot denna metod för att 

mäta en välfärdsökning, bland annat att den är svår att tillämpa i praktiken då en förändring 

som inte missgynnar en enda person är svår att hitta. Därför har en vidareutveckling av 

paretokriteriet gjorts som även tar hänsyn till ovan nämnda problem. Detta kallas för Hicks-

Kaldorkriteriet, eller kriteriet för potentiella paretoförbättringar, och innebär att de som 

erhåller fördelar av ett projekt, vinnarna, har möjlighet att kompensera de som drabbas av 

                                                 
8
 I en kostnadsnyttoanalys innebär samhället alla individer som påverkas i det aktuella området, till exempel en 

stad eller ett land, idag eller i framtiden (Mattsson 2006). 
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kostnaderna, förlorarna. Här är villkoret för att välfärden ska öka att de totala fördelarna 

överstiger de totala kostnaderna för samhället. Dock är det bara en hypotetisk kompensation 

och inget som behöver ske i verkligheten. Även denna metod har fått kritik då det inte går att 

avgöra vilka som är vinnare och förlorare, om vinnarna har hög eller låg levnadsstandard kan 

vara viktigt att veta exempelvis vid politiska beslut (Mattsson 2006).  

Boardman et al. (2011) menar att det är lättare att hantera en kostnadsnyttoanalys om den 

delas in i nio olika steg:  

1. Alla tänkbara alternativ ska definieras  

Nettofördelarna med att investera i ett eller flera tänkbara projekt jämförs sedan 

antingen med andra projekt eller alternativ där ingen åtgärd vidtas för att se vilket 

projekt som ger högst samhällsnytta.  

2. Vilka som kommer att drabbas av de kostnader och fördelar som projektet leder till 

ska fastställas 

Projektet kan komma att påverka invånarna i en stad, ett helt land eller hela världen.  

3. Konsekvenser ska identifieras och katalogiseras samt att mätindikationer ska väljas 

Det innebär att alla effekter av de alternativa projekten ska bestämmas och sedan ska 

dessa sorteras som kostnader eller fördelar. Det är endast effekter som påverkar 

individens nytta som en kostnadsnyttoanalys tar hänsyn till vilket kritiker är skeptiska 

till och menar att det utesluter vissa effekter, till exempel effekter på miljön. 

4. Kostnader och fördelar ska kvantifieras över hela projektets livslängd  

I analysen ska det anges hur stora effekterna är, när de kommer att inträffa samt hur 

långt fram i tiden som effekterna ska räknas. Det är vanligt att projekt har effekter som 

sträcker sig över tiden och därför måste effekterna i varje tidsperiod beräknas vilket 

kan vara svårt speciellt om projektet sträcker sig över en längre tidsperiod.  

5. Alla effekter ska monetäriseras 

Alla kostnader och fördelar som är med i analysen ska uttryckas i monetära enheter, 

det vill säga i svenska kronor eller andra valutor, då det är lättare att jämföra effekter 

om alla variabler är uttryckta i samma enhet. Ibland kan det vara svårt att göra dessa 

uppskattningar till exempel om det gäller värdet av miljöeffekter, effekterna får då 

uppskattas genom att bedöma betalningsviljan. 

6. Fördelar och kostnader diskonteras för att få fram nuvärden  

Då projekt oftast anses hålla en längre tid räknas fördelar och kostnader om till 

nuvärden, det vill säga hur mycket en effekt som inträffar i framtiden är värd idag. Till 
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detta behövs en uppskattad diskonteringsränta som oftast varierar beroende på hur 

lång tidshorisont som är satt för projektet, en kort tidshorisont ger generellt en högre 

diskonteringsränta än vad en lång tidshorisont gör. Enligt Boardman et al. (2011) är 

anledningen till att effekterna måste diskonteras till nuvärden att det finns en 

alternativkostnad med de resurser som används i projektet och dessutom har 

människor en tendens att vilja konsumera idag istället för senare. För att diskontera 

kostnader eller fördelar till nuvärden (PV) används formlerna 
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B och C står för fördelar respektive kostnader, n är hur lång livslängd projektet har, t 

är innevarande år och s är diskonteringsräntan.  

7. Nuvärdet ska beräknas för varje alternativ 

Nettonuvärdet (NPV) beräknas genom formeln 

                 

Om nettonuvärdet blir positivt, det vill säga om fördelarna överstiger kostnaderna, ger 

projektet samhällsekonomisk nytta och det bör införas. Om det är flera åtgärder som 

jämförs ska det med högst nettonuvärde väljas förutsatt att det är positiv. En annan 

metod för att se om ett projekt är samhällsekonomiskt lönsamt är att dividera det totala 

värdet av fördelar med summan av kostnader för att få fram fördel/kostnadskvoten. 

Alla värden över 1,0 visar att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Om fler 

projekt jämförs kan det projekt med högst nettovärde ändå ha en lägre 

fördel/kostnadskvot. Det finns spridda åsikter om vilken metod som ger det mest 

tillförlitliga resultatet.  

8. En känslighetsanalys ska utföras  

En känslighetsanalys utförs för att kunna behandla eventuella osäkerheter som kan 

uppstå vid uppskattning av effekterna, till exempel antalet räddade liv eller om värdet 

av ett liv är rätt värderat i monetära termer. Om värdet på parametrarna ändras kan 

även det uträknade resultatet komma att ändras (Boardman et al. 2011). För att göra en 

känslighetsanalys krävs det att två villkor uppfylls: att det finns en stor osäkerhet 

vilket värde som ska användas samt att värdet har stort inflytande för hur resultatet 

blir. Det första som görs är enligt Mattsson (2006) att ange de uppskattade värden som 

verkar vara mest troliga och räkna ut nettofördelarna. Sedan görs själva 

känslighetsanalysen som visar vad resultatet blir om till exempel antalet räddade liv 
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skulle öka. För att få ett bra intervall på värdena väljs ett värde lägre än 

huvudalternativet och ett värde högre. Det finns flera olika metoder av 

känslighetsanalyser och den som kommer att användas i denna analys är en Monte 

Carlo-analys. I denna metod går det att få information om hur stor spridningen av 

nettofördelarna är i de olika projekten genom att slumpa värden upprepade gånger i 

exempelvis Excel och varje dragning leder till olika nettonuvärden. Detta kan vara bra 

att veta om exempelvis två projekt har lika stora nettofördelar. Då kan en Monte 

Carlo-analys visa vilken av dessa som har störst spridning och det projekt med minst 

spridning bör väljas då en mindre spridning innebär en högre sannolikhet att ge ett 

värde som ligger nära det förväntade värdet. Till exempel om känslighetsanalysen för 

ett projekt visar att alla slumpdragningar överstiger break-even, det vill säga där värdet 

av kostnaderna och fördelarna är lika stora, är det en tydlig indikation på att projektet 

bör införas, om alla slumpdragningar istället hamnar under break-even visar det att 

projektet inte kommer att generera välfärd och är de spridda både över och under 

break-even är det ett osäkert projekt.  

9. Rekommendationer ska ges  

Det projektet med högst nettonuvärde rekommenderas, dock är detta bara en 

rekommendation och inget slutgiltigt beslut (Boardman et al. 2011). 
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4 Analys och resultat 

4.1 Beskrivning av data 

Antalet personer som innehar körkort blir allt fler samtidigt som andelen äldre 

körkortsinnehavare ökar. År 2000 var andelen körkortsinnehavare över 65 år 18 procent av 

det totala antalet körkortsinnehavare och under de senaste åren har andelen ökat fort, år 2013 

hade denna siffra växt till 25 procent (se tabell 7.2 i Appendix). Enligt Transportstyrelsen 

(2014c) hade närmare 1,6 miljoner personer över 65 år körkort år 2013. Eftersom denna 

studie bygger på personer över 75 år passar statistiken från SCB (2014b) bättre då denna har 

ytterligare indelningar av de äldre åldersgrupperna, dock är deras redovisade siffror från 2012. 

I tabell 4.1 visas fördelningen av körkortsinnehavare år 2012 i respektive åldersgrupp där 

summan av antalet körkortsinnehavare äldre än 75 år var 602 844.  

Tabell 4.1 Innehavare av B-körkort 2012  

Ålder   Antal 

75-79 
 

259 840 

80-84 
 

184 358 

85-   158 646 

Totalt 75+ 602 844 
Källa: SCB (2014b) 

Det finns olika statistiska källor som redovisar antalet svårt skadade i vägtrafikolyckor och 

dessa skiljer sig från varandra framförallt om det är statistik från polisrapporterade skador 

eller statistik som bygger på siffror som kommer från sjukvården (se Appendix figur 7.1). 

Anledningen till att de skiljer sig är att polisen inte alltid vet hur allvarligt skadad en person är 

eller att de inte får reda på alla skadade offer och därmed kan dessa uppgifter vara 

underrepresenterade. Enligt den sjukhusrapporterade statistiken är definitionen av svårt 

skadad att personen har varit inlagd på sjukhus minst ett dygn (Trafikanalys 2011a) medan 

samma definition i polisrapporterade olyckor är att offret erhållit en krosskada, sönderslitning, 

hjärnskakning, allvarligt skärskada, inre skada eller någon annan svår skada där offret 

förväntas läggas in på sjukhus (SIKA 2009). Den officiella statistiken är något mer detaljerad 

då den har delat upp svårt skadade i personbilsolyckor i förare och passagerare medan statistik 

från sjukhusen endast har redovisat siffror om antalet personbilsolyckor. Eftersom det är svårt 

att dra slutsatser om de äldre passagerarna har blivit skadade på grund av en äldre eller yngre 

bilförare kommer endast skadade personbilsförare att tas med i denna studie. Därmed anses 
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den officiella statistiken vara mest lämplig även om siffrorna kan vara något lägre än vad de 

egentligen är i verkligheten.  

Även om antalet olyckor har minskat över tiden är det fortfarande för många som dör och 

skadas i trafikolyckor. Under de senaste åtta åren har 150 personbilsförare över 75 år dött i 

trafikolyckor vilket ger ett genomsnitt på 19 döda per år. Samtidigt har över 600 äldre skadats 

svårt i trafikolyckor under samma period och per år ger det ett medelvärde på 75 skadade. 

Antalet lindrigt skadade har uppgått till 3 224 från år 2006 till 2013 och medelvärdet är 403 

stycken (se Appendix tabell 7.3). Även om trenden är negativ är historiska värden ingen 

garanti för att olycksstatistiken kommande år kommer att gå ner och därför kommer 

medelvärden av döda och svårt skadade användas i denna studie. 

Tabell 4.2 Antal döda personbilsförare i polisrapporterade olyckor (2006-2013) 

Ålder 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

18–19 11 13 12 13 9 4 4 7 

20–24 30 33 24 19 12 15 12 11 

25–34 32 30 19 23 15 9 15 12 

35–44 31 26 22 18 15 14 15 12 

45–54 15 23 24 19 15 14 13 13 

55–64 31 34 17 24 16 13 15 15 

65–74 11 20 26 21 15 14 9 18 

75+ 26 24 23 20 11 20 12 14 

Okänd 0 0 1 6 1 0 0 0 

Totalt 192 203 168 163 109 103 95 102 

Källa: SIKA (2007-2009) samt TRAFA (2010-2014) 

Kommentar: Okänd innebär att uppgifter på ålder saknas eller att offret är yngre än 18 år. 
 

Tabell 4.3 

Antal allvarligt skadade personbilsförare i polisrapporterade olyckor (2006-2013) 

Ålder 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

18–19 110 118 145 119 0 86 93 74 

20–24 248 236 221 216 168 218 190 165 

25–34 299 303 284 245 200 204 228 180 

35–44 314 278 263 249 237 197 202 167 

45–54 214 199 206 188 173 181 184 161 

55–64 196 154 164 142 132 142 137 132 

65–74 78 99 72 105 81 97 85 95 

75+ 98 81 91 88 58 60 60 65 

Okänd 12 19 11 14 110 8 11 6 

Totalt 1 569 1 487 1 457 1 366 1 159 1 193 1 190 1 045 

Källa: SIKA (2007-2009) samt TRAFA (2010-2014) 

Kommentar: Okänd innebär att uppgifter på ålder saknas eller att offret är yngre än 18 år. 
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4.2 Kostnadsnyttoanalys av införandet av körkortskontroller för äldre 

Det finns två möjliga alternativ i den här studiens kostnadsnyttoanalys, om körkortskontroller 

ska införas till personer över 75 år eller inte. Det vill säga om antalet liv som kan räddas i och 

med att kontroller införs överstiger de kostnader som projektet medför. De tester som ingår i 

denna analys är ett minimentaltest och ett syntest som mäter synskärpan. Eftersom många 

äldre inte är uppdaterade om nytillkomna vägmärken och trafikregler ska även ett enklare 

kunskapsprov genomföras. För dem där det råder viss osäkerhet om körförmågan borde även 

ett körprov göras i allmän trafik där individens körförmågor testas i bland annat korsningar 

och rondeller, men då det finns väldigt liten och osäker forskning på hur körtester skulle 

påverka olycksrisken kommer inte körtest att tas med i denna studie. De övriga EU-länderna 

har olika bestämmelser hur ofta tester ska genomföras och medelvärdet av 

kontrollintervallerna är 3,5 år men många länder har kontroller vart femte eller vart tionde år. 

I denna studie har det antagits att körkortsinnehavarna ska genomgå testerna vart femte år. 

Det innebär att en femtedel av de över 75 år kommer att genomföra testerna varje år. 

Anledningen till att åldersgränsen är satt till 75 år är baserat utifrån resonemanget av 

Hakamies-Blomqvist et al. (1993) som menar att det är från 75 års ålder som många typiska 

åldersrelaterade beteenden uppstår. En annan orsak är att tillgänglig data endast visar 

olycksstatistik för åldrarna 65 till 74 eller 75+. Även om vissa andra länder har obligatoriska 

kontroller för yngre än 65 anses den åldern vara för låg i denna studie.  

De som berörs av detta projekt, det vill säga de som ingår i samhället, är Sveriges befolkning 

som tillägnas både fördelar och kostnader, men främst är det de äldre som påverkas av själva 

åtgärden och det är dessa som får stå för kostnaderna. Samhället vinner på att det blir säkrare 

bilkörning och färre döda i trafiken, dessutom vinner övriga trafikanter på införandet då det 

kan kännas tryggare att äldre får genomgå en kontroll för att verkställa att de fortfarande har 

förmågan att framföra en bil. 

Då införande av körkortskontroller inte är någon investering i sig utan kostnaderna är årliga är 

ingen tidshorisont satt för detta projekt. Det finns inte heller något behov att diskontera 

kostnader över tiden och därmed är ingen diskonteringsränta satt.  

  



26 

 

4.2.1 Effekter och dess värden i monetära termer 

I tabell 4.4 sammanställs de fördelar och kostnader som antas uppstå i samband med ett 

införande av körkortskontroller. 

 

Tabell 4.4 Samhällets fördelar och kostnader 

Fördelar Kostnader 

Färre döda i trafikolyckor Körkortstester 

Färre svårt och lindrigt skadade i trafikolyckor Resekostnader 

Reducerade vårdkostnader Äldres alternativkostnad 

  Reducerade utryckningskostnader Ökad isolering 

Färre familjekonflikter Ev. optikerkostnad 

Ökad trygghet Administrationskostnad 

Kommentar: Fördelar och kostnader som inte är med i analysen är uttryckta kursivt 

 

Fördelar 

De fördelar som projektet medför är som nämnts tidigare att färre äldre dör och skadas i 

trafikrelaterade olyckor med personbil. Då det har varit svårt att hitta studier som har 

undersökt hur många liv ett införande av körkortskontroller skulle kunna rädda får detta värde 

tillsammans med antalet reducerade skadade antas i denna studie. Effekterna av 

körkortskontroller är vaga och skiljer sig mellan undersökningar vilket kan bero på 

undersökningarna grundas på olika testmetoder och det är svårt att dra någon slutsats om vad 

som egentligen är orsaken till eventuella effekter. I Danmark undersökte Siren och Meng 

(2010) införandet av en policy där alla som genomgick läkarundersökningar vid 

körkortsförnyelse även skulle genomföra ett minimentaltest. Det visade att andelen som inte 

klarade kontrollerna uppgick till 1,5 procent. Troligtvis kommer inte alla av de 1,5 procenten 

av dem som testas som anses vara olämpliga bilförare vara inblandade i någon olycka. Trots 

att det är ett svagt argument och har egentligen ingen direkt koppling till effekten på 

trafiksäkerheten kommer ändå 1,5 procent användas för att beräkna andelen liv och skadade 

som kan räddas. Denna siffra kommer sedan att testas i känslighetsanalysen. En annan aspekt 

till att resultatet kan bli missvisandet är att fördelningen mellan antalet döda och svårt skadade 

inte är jämnt fördelade. Egentligen är det inte lika stor andel av dem som kör som är 

inblandade i olyckor med dödlig utgång som andelen olyckor där resultatet är svårt eller 
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lindrigt skadad. Även om det enligt Kandell-Eriksson
9
 har gjorts undersökningar om att 

medicinska kontroller för äldre körkortsinnehavare inte har någon effekt på trafiksäkerheten 

menar ändå Ifver
10

 att utfallet av de tänkta testerna i denna studie borde reducera antalet 

olyckor då färre kommer att köra bil. 

Färre döda i trafiken 

Enligt Trafikverket (2014) utarbetar Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och 

analysmetoder inom transportområdet [ASEK] kalkylvärden som appliceras i 

samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn. Vid beräkningen av värdet av ett 

statistiskt liv (VSL), även benämnt den totala kostnaden för ett dödsfall, tas både en 

riskvärdering och materiella kostnader med i uträkningen. Det som ingår i materiella 

kostnader är sjukvårdskostnad, kostnad för egendomsskador, administrationskostnader samt 

nettoproduktionsbortfall. Enligt ASEK (2014) uppgår riskvärderingen för dödsfall i 

trafikolyckor till 21 miljoner kronor i 2006 års priser. Eftersom denna siffra baseras på studier 

om betalningsvilja ska både konsumentprisindex (KPI) och real BNP per capita tas med när 

uppräkning görs för att få kostnaden i 2013 års priser. Från år 2006 fram till 2013 har KPI 

förändrats med 10,5 procent samtidigt som real BNP per capita enligt SCB (2014a) har 

minskat med -0,19 procent. Därmed måste riskvärderingen för dödsfall skrivas upp med 10,3 

procent vilket innebär att riskvärderingen uppgår till drygt 23 miljoner kronor. De materiella 

kostnaderna skattades år 1999 till 1,2 miljoner kronor och genom att räkna upp dem till 2013 

års priser där KPI har förändrats med 21,63 procent uppgår de materiella kostnaderna till 

närmare 1,5 miljoner kronor. Utifrån dessa beräkningar är de totala kostnaderna för dödsfall 

genom trafikolyckor 24,6 miljoner kronor vilket redovisas i tabell 4.5.  

  

                                                 
9
 Elisabet Kandell-Eriksson, sektionschef på Väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen, mailkontakt 

2014-05-27.  
10

 Jan Ifver, statistiker på Väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen, mailkontakt via Eliasbet Kandell-

Eriksson 2014-05-27. 
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Tabell 4.5 Kostnad för ett statistiskt liv (omräknade till 2013 års priser) 

Typ av kostnad Kostnad (kr) 

Riskvärdering 23 161 000 

Materialkostnad 1 459 600 

 - sjukvård 36 500 

 - egendomsskador 255 400 

 - administrationskostnad 73 000 

 - nettoproduktionsbortfall 1 094 700 

Totalt 24 620 600 
Källa: ASEK (2014) samt egna omräkningar 

 

Färre svårt skadade 

Färre olyckor innebär att kostnader för sjukvård minskar samt reducerade 

utryckningskostnader för ambulans och räddningstjänst. Även här utgås det från att 1,5 

procent av dem som skadades svårt hade kunnat undvika skador genom införandet av 

kontroller.  

Även för att uppskatta kostnaderna för svårt skadade i trafikolyckor ingår riskvärdering och 

materiella kostnader men det är inte samma kostnad som för döda då exempelvis typen av 

vård som ges skiljer sig. För att räkna ut kostnaden uppskattas riskvärderingen uppgå till 16,6 

procent av riskvärderingen för döda vilket i det här fallet 3,8 miljoner kronor. ASEK (2014) 

har skattat ett värde för materialkostnaderna för döda i trafikolyckor vilket år 1999 uppgick 

till 600 000 kronor. För att få de i 2013 års priser räknas de upp med ökningen i KPI på 21,63 

procent vilket ger skattade materiella kostnader på 729 000 kronor. Totalt blir kostnaden för 

svårt skadade i trafikolyckor 4,6 miljoner kronor vilket redovisas i tabell 4.6.  

 

Källa: ASEK (2014) samt egna omräkningar 

  

  

Tabell 4.6 Kostnad för en svårt skadad i trafikolyckor (omräknat till 2013 års priser) 

Typ av kostnad Kostnad (kr) 

Riskvärdering 3 845 100 

Materialkostnad 729 700 

 - sjukvård 338 100 

 - egendomsskador 70 500 

 - administrationskostnad 14 600 

 - nettoproduktionsbortfall 306 500 

Totalt 4 574 800 
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Färre lindrigt skadade 

Det finns ett uträknat värde för riskvärderingen för lindrigt skadade i trafikolyckor vilket år 

1993 uppskattades till 80 000 kronor och för att få kostnaden i 2013 års priser måste 

riskvärderingen räknas upp med både KPI och real BNP per capita. Från 1993 till 2013 har 

KPI ökat med 29 procent samtidigt som realt BNP per capita har ökat med 39 procent. Den 

totala uppskrivningen för riskvärderingen blir därmed 79 procent och värdet uppgår till 

143 448 kronor. De materiella kostnaderna räknas upp med KPI utifrån värdet år 1999 vilka 

då uppgick till 90 000 kronor. KPI har under dessa år förändrats med 21,6 procent vilket 

innebär att de materiella kostnaderna uppgår till 73 000 kronor.  

Tabell 4.7 Kostnad för en lindrigt skadad i trafiken (omräknat till 2013 års priser) 

Typ av kostnad Kostnad (kr) 

Riskvärdering 143 400 

Materialkostnad 73 000 

 - sjukvård 13 400 

 - egendomsskador 35 300 

 - administrationskostnad 7 300 

 - nettoproduktionsbortfall 17 000 

Totalt 216 400 
Källa: ASEK (2014) samt egna omräkningar 

För varje liv som kan räddas genom att införa körkortskontroller för äldre reduceras 

samhällets kostnader med 24 620 600 kronor, för varje person som inte blir svårt skadad är 

kostnadsreduceringen 4 574 800 kronor och den reducerade kostnaden för varje person som 

inte skadas lindrigt uppgår till 216 400 kronor. 

Övriga fördelar 

Införandet av lagstadgade kontroller kan bidra till mindre konflikter inom familjer då 

anhöriga till äldre kan ha skilda åsikter om den äldre bör köra bil eller ej och det kan vara 

känsligt för en närstående att ifrågasätta den äldres körförmåga. Det kan även vara en trygghet 

för den äldre att denne själv vet att den är kapabel som bilförare. Ett införande av 

körkortskontroller för äldre kan även bidra till ökad trygghet för medtrafikanterna. Detta är 

dock inga fördelar som kommer att tas med i denna analys. 
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Kostnader 

Tester 

De kostnader som samhället ställs inför är kostnaden för själva testet vilken kan tänkas vara i 

likhet med avgiften för dagens teoriprov. Testet kan utföras i samma lokaler som teoriproven 

görs och det förväntas ta lika lång tid. Då ett minimentaltest endast kräver att det är en tränad 

person inom området som håller i undersökningen kan de redan anställda på 

Transportstyrelsen hålla i detta test. Inte heller för synundersökningen krävs det att en optiker 

eller läkare genomför det vilket innebär att samma personal kan hålla i även detta test. Fram 

till 1 september 2012 finansierades en del av provavgiften för teoriprov av 

vägtrafikregisteravgiften, vilket innebar att alla fordonsägare delade på den finansieringen. 

Detta upphörde och numera får de som ska skriva proven stå för hela kostnaden själv 

(Körkortsportalen 2012). Det innebär att staten inte subventionerar några pengar för 

körkortsproven och därmed går det att anta att den totala avgiften för teoriprov även är den 

totala kostnaden och det är den kostnaden som denna analys kommer att utgå ifrån. År 2014 

är kostnaden för teoriproven 325 kronor förutsatt att de görs på dagtid. För dagens prov finns 

det även möjlighet att göra dessa efter klockan 18.00 till en högre avgift, men då många äldre 

undviker att köra på kvällarna kommer det i denna analys antas att äldre bara har möjlighet att 

göra testen på dagtid. Då de äldres tester förväntas ta tio minuter längre än dagens teoriprov 

(se avsnittet om alternativkostnad) är kostnaden uppskattad till 390 kronor. 

Resekostnader 

En annan kostnad som uppstår är resekostnaderna. Om personen tar sig till testlokalen med bil 

är det bensin som kostar, tar de sig dit med kollektivtrafik är det en kostnad för biljetten, vissa 

kanske promenerar dit testet hålls och i det fallet uppstår det inga resekostnader alls. I och 

med att alla personer som testas sedan tidigare har körkort är det sannolikt att de använder 

bilen som transportmedel och det är den resekostnaden som kommer att tas upp i denna 

studie. Enligt Trafikverket (2014) inkluderar ASEK:s uträkningar för resekostnader även en 

viss form alternativkostnad då den tar hänsyn till den avstådda nyttan av att utföra en annan 

aktivitet. Då det är äldre bilförare som är målgruppen för denna undersökning antas det att de 

kommer att transportera sig till testlokalen med bil. ASEK:s skattade resekostnad med bil är 

51 kronor per timme respektive 102 kronor per timme beroende på om det är lokala eller 

långväga resor, där lokala resor är resor kortare än tio mil och långväga resor är de resor som 

överstiger tio mil. Kostnaderna är skattade i 2006 års priser och som nämnts tidigare har KPI 

ökat med 10,5 procent från 2006 till 2013 vilket innebär att resekostnaden för lokala resor 
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uppgår till 56 kronor per timme medan långväga resor uppgår till 113 kronor. Under 2006 och 

2007 var det enligt SCB (2009) 7,2 procent av hela Sveriges befolkning som hade mer än tio 

kilometer till ett lokalt centrum. Även om tio kilometer inte anses vara långväga resor antas 

7,2 procent vara en rimlig siffra för hur många som får resa längre för att ta sig till en 

testlokal. Då det uppskattade värdet från SCB (2009) hänvisar till avståndet till ett lokalt 

centrum är det troligtvis fler som har över tio kilometer till närmsta testlokal. Tiden som 

beräknas gå åt till lokala resor, tur och retur, i denna studie är en timme medan långväga resor 

uppskattas till tre timmar. Därmed uppgår kostnaderna för de lokala resorna till 56 kronor 

medan de totala resekostnaderna för långväga resor uppgår till 339 kronor. 

Alternativkostnad 

Förutom dessa grundläggande kostnader tillkommer även de äldres alternativkostnad vilken 

kan vara att arbeta i trädgården, motionera, ta hand om barnbarn eller andra aktiviteter. Enligt 

Olofsson (2009) värderas obetalt arbete i hemmet till 160 kronor per timme utifrån den 

skattade medelinkomsten för lokalvårdare och restaurangpersonal. Uppräknat till 2013 års 

priser är produktionsbortfallet 178 kronor per timme och det är detta värde som kommer att 

användas som äldres alternativkostnad för testtiden.  

Den totala tiden för de tänkta testen uppskattas uppgå till något längre än för dagens teoriprov 

vilket är 50 minuter. Både ett minimentaltest och ett syntest förväntas ta 15 minuter per test 

och det enklare kunskapsprovet antas ta 30 minuter. Därmed kommer den totala testtiden att 

uppgå till en timme och äldres alternativkostnad för testtiden är 178 kronor. 

Optikerkostnad 

En person som klarar alla testerna förutom syntestet har möjlighet att gå till en optiker för att 

åtgärda detta, individen behöver då endast ett intyg att synen är korrigerad. Kostnaden för 

optikerbesök kommer inte att utgöra någon större del av de totala kostnaderna och därmed 

kommer denna att uteslutas från denna analys. 

Ökad isolering 

En annan kostnad som kan uppstå om individen inte får behålla sitt körkort är kostnaden för 

ökad isolering vilket kan leda till ökade kostnader för alternativa färdmedel. Om resor med 

kollektivtrafik räknas som ökad kostnad kan diskuteras beroende på hur mycket personen vill 

resa och hur långt det är till närmaste tåg eller buss. I vissa fall kommer kostnader för 

kollektivtrafik att understiga kostnaden för bil. Ökad isolering kan också innebära 
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begränsningar i vardagen som att ta sig till mataffären. Kostnader för ökad isolering kommer 

inte att tas upp i denna studie.  

Administrationskostnad 

En annan kostnad som borde vara med är administrativa kostnader. En del av dessa är 

inkluderade i materiella kostnader för döda och skadade, det som tillkommer är 

Transportstyrelsens administrationskostnader för att handlägga uppgifterna om de äldre, vilka 

som har genomfört testerna och vilka som får begränsat eller indraget körkort. Då information 

om dessa uppgifter inte har hittats kommer denna kostnad att exkluderas i denna studie.  

De kostnader som de äldre själva får stå för är resekostnader, alternativkostnaden och 

eventuell extra optikerkostnad plus glasögon. I många andra länder sponsras testerna av staten 

eller försäkringsbolag. Då flera äldre inte har så hög pension bör staten subventionera 

kostnaderna för själva testet så att alla har samma ekonomiska möjlighet att genomföra testet.  

Tabell 4.8 Sammanställning av fördelar och kostnader per enhet (SEK) 

Fördelar 

  

Kostnader 

 Kostnad för ett statistiskt liv 24 620 600 

 

Testkostnad 390 

Kostnad för en allvarligt skadad 4 574 500 

 

Äldres alternativkostnad (kr/h) 178 

Kostnad för en lindrigt skadad 216 400 

 

Långväga resekostnader (kr/h) 113 

   

Lokala resekostnader (kr/h) 56 

 

4.3 Resultat 

Det fullständiga resultatet av kostnadsnyttoanalysen är sammanställd i tabell 7.4 i Appendix 

medan övergripande resultat redovisas i tabell 4.9 till 4.12.  

Antal körkortsinnehavare över 75 år uppgick år 2012 till 602 844 stycken. Eftersom testerna 

är tänkta att genomföras vart femte år kommer i genomsnitt en femtedel att testas varje år, 

runt 120 569 personer. Genom att anta att 1,5 procent av de 120 569, det vill säga 1 800 

personer, som genomför kontroller inte får behålla sina körkort och att det är lika stor 

sannolikhet att vara inblandad i en dödsolycka som en olycka som resulterar i lindrigt 

skadade, vilket egentligen är helt orimligt, skulle antal dödsoffer kunna reduceras med 0,3 

stycken. Antalet svårt och lindrigt skadade skulle reduceras med 1,1 respektive 6 stycken. 

Dessa siffror har tagits fram genom att multiplicera andelen som inte får behålla körkort med 

antalet olyckor för respektive utfall. Om dessa siffror multipliceras med kostnaden för döda, 

svårt- och lindrigt skadade kommer det monetära värdet för räddade liv att uppgå till              



33 

 

7 miljoner kronor, för svårt och lindrigt skadade är denna siffra 5,1 miljoner respektive 1,3 

miljoner kronor. 

Tabell 4.9 Fördelar 

 Reducerat antal dödsoffer 0,3 

Reducerat antal svårt skadade 1,1 

Reducerat antal lindrigt skadade 6,1 

Monetärt värde av räddade liv (SEK) 7 016 871 

Monetärt värde av svårt skadade (SEK) 5 146 313 

Monetärt värde av lindrigt skadade (SEK) 1 308 138 

Totalt värde fördelar  13 471 322 

 

Då det finns två olika resekostnader i analysen, lokala och långväga, har kostnaderna först 

delats in två delar för att beräkna vad testerna inklusive resekostnader och alternativkostnad 

kostar per person vilket redovisas i tabell 4.10.  

Tabell 4.10 Kostnader 

Kostnader per person med lokala resor (SEK) 

 Kostnader för tester  390 

Resekostnad lokala resor 56 

Alternativkostnad för testtiden 178 

Total kostnad per person 624 

Kostnader per person med långväga resor (SEK) 

 Kostnader för tester 390 

Resekostnad långväga resor 339 

Alternativkostnad för testtiden 178 

Total kostnad per person 907 

 

Andelen äldre som bor nära en testlokal uppskattas uppgå till 92,8 procent vilket innebär att 

det är 111 888 personer med lokala resor och 8 681 personer med långväga resor. Antalet 

äldre med lokala respektive långväga resor multipliceras sedan med den totala kostnaden per 

person med lokala och långväga resor. De två kostnadsposterna läggs sedan ihop och den 

totala årliga kostnaden uppgår därmed till 77,7 miljoner kronor. 

Tabell 4.11 Totala kostnader (SEK) 

Kostnader för samtliga personer med lokala resor 69 818 016 

Kostnader för samtliga personer med långväga resor 7 873 625 

Total kostnad per år 77 691 641 
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Summan av de fördelar som införandet skulle generera i är närmare 13 miljoner kronor medan 

de totala kostnaderna skulle uppgå till 77,7 miljoner kronor per år. Det skulle ge en årlig 

förlust på 64 miljoner kronor och anses inte vara samhällsekonomiskt lönsamt. Även 

fördel/kostnadskvoten visar att det är ett projekt som inte medför ekonomisk samhällsnytta då 

den endast uppgår till 0,17.  

Tabell 4.12 Resultat av kostnadsnyttoanalysen 

Summa fördelar (SEK) 13 471 322 

Summa kostnader (SEK) 77 691 641 

Nettofördelar (SEK) -64 220 320 

Fördel/kostnadskvot 0,17 

 

4.3.1 Känslighetsanalys 

Eftersom flera av värdena i kostnadsnyttoanalysen är antagna och det därmed råder stor 

osäkerhet huruvida det kalkylerade nettovärdet verkligen stämmer krävs en känslighetsanalys. 

De variabler som kommer att testas är andel som ej klarar test vilket medför att även 

reducerat antal dödsoffer, reducerat antal svårt skadade och reducerat antal lindrigt skadade 

kommer att testas vilka i sin tur leder till att variablerna monetärt värde av räddade liv, 

monetärt värde av svårt skadade och monetärt värde av lindrigt skadade simuleras då dessa 

bygger på den förstnämnda variabeln. Även kostnaderna är osäkra och alla kostnadsvariabler 

kommer att testas i känslighetsanalysen samt andel äldre med lokala resor.  

I Monte Carlo-simuleringen har alla osäkra värden angetts med min- och maxvärden. Andelen 

som ej klarar test är i denna analys väldigt osäker och i känslighetsanalysen är intervallet satt 

från 1 till 11 procent. Det gör att intervallet för reducerat antal dödsoffer ligger mellan 0,2 

och 2,1, reducerat antal svårt skadade ligger mellan 0,8 och 8,3 och reducerat antal lindrigt 

skadade har ett intervall på 4 till 44 personer. Intervallet för andelen äldre med lokala resor är 

87 till 95 procent. Det ger att antal äldre med lokala resor har ett intervall från 104 895 till 

114 540 personer medan antal äldre med långväga resor har ett intervall från 6 028 till 

15 674 personer. Resekostnadernas intervall är 50 till 60 kronor per timme för lokala resor 

och 100 till 130 kronor per timme för långväga resor. Alternativkostnaden varierar från 150 

till 200 kronor per timme.  

I Excel har alla värden inom intervallerna dragits slumpvis och nya dragningar har gjorts        

1 500 gånger. Från dessa värden har nya fördelar och kostnader räknats fram utifrån alla 
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möjliga utfall, dessa har sedan sammanställts i ett spridningsdiagram som visas i figur 4.1. 

Diagrammet visar att större delen av utfallen hamnar under linjen där fördelar och kostnader 

är lika stora. Hade hela spridningen hamnat under denna linje hade det med säkerhet gå att dra 

slutsatsen att införandet av körkortskontroller för äldre inte är samhällsekonomiskt lönsamt. 

Då några utfall hamnar över linjen går det att diskutera huruvida kontroller verkligen skulle 

generera välfärd. Resultatet av Monte Carlo-simuleringen visar att medelvärdet för 

nettofördelarna är -22 285 100 kronor och standardavvikelsen är 18 628 873 kronor vilket får 

anses vara en stor spridning.  

 

Figur 4.1 Utfall Monte Carlo-simulering 

 

För att projektet skulle var lönsamt, eller åtminstone inte vara samhällsekonomiskt olönsamt, 

krävs det att andel som ej klarar test är 8,7 procent vilket innebär att knappt två liv kan 

räddas, sex personer undviker att bli allvarligt skadade samt att 35 personer inte skadas 

lindrigt. Vid denna nivå uppnås break-even och fördelarna väger lika mycket som 

kostnaderna. Detta är förutsatt att risken för att en individ som inte får behålla körkortet 

orsakar en olycka med dödlig utgång är lika hög som risken för en olycka som ger svåra eller 

lindrigare skador vilket inte är särskilt sannolikt.  

Kostnadsnyttoanalysen skulle även kunna undersöka hur utfallet skulle bli om det skulle 

införas körkortskontroller för alla körkortsinnehavare över 65 år. Då det skulle innebära att en 

ännu större andel testas skulle kostnaderna bli betydligt högre och därmed anses det inte 

nödvändigt att testa detta i denna analys.  
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5 Diskussion och slutsats 

Det kan vara svårt att ange en specifik ålder för när obligatoriska tester ska genomföras. 

Människor åldras olika fort och vid olika tidpunkter i livet, vissa personers fysik försämras 

tidigt medan andra kan vara pigga längre. Därför borde inte kontroller sättas utifrån en viss 

ålder utan istället utifrån människors hälsa (Heikkinen et al. 2010). Att kostnadsnyttoanalysen 

i denna studie undersökte kontroller för personer över 75 år berodde bland annat på att 

tillgänglig data på antalet olyckor med personbilar där statistiken var indelad i åldersgrupper 

endast hade uppgifter för 65 till 74 år och 75+. Med mer detaljerad data skulle en analys 

kunna göras med till exempel förare över 70 eller 80 år. 

Efter att ha gjort en kostnadsnyttoanalys med de variabler och värden som har redovisats på 

föregående sidor visar resultatet att införandet av körkortskontroller för personer över 75 år 

inte skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt. Att låta alla äldre körkortsinnehavare genomgå 

olika tester som undersöker deras syn och kognitiva förmåga samt att de får genomföra ett 

enklare kunskapsprov visar sig inte ha någon större effekt på trafiksäkerheten. Trots att värdet 

på andelen som mister körkortet var lågt och grovt uppskattat visar känslighetsanalysen att det 

skulle krävas att en ganska hög andel, 8,7 procent, inte får behålla körkortet för att införandet 

möjligtvis skulle kunna generera välfärd. För att införandet inte ska vara samhällsekonomiskt 

olönsamt får inte kostnaderna överstiga fördelarna som uppgår till närmare 13,5 miljoner 

kronor. Då de uppskattade kostnaderna i det här fallet är höga och uppgår till 77,7 miljoner 

anses det orimligt att kunna få ner kostnaderna så pass mycket att det skulle bli lönsamt. 

Alternativet är att värdet på fördelarna ökar vilket innebär att kontrollerna måste medföra att 

fler liv räddas samt att färre skadas i personbilsolyckor.  

För att nå break-even, där fördelar och kostnader är lika höga, krävs det att närmare två liv 

räddas och att antalet allvarligt skadade minskar med sju personer samtidigt som antalet 

lindrigt skadade reduceras med 35 personer per år. Då forskningsresultaten angående 

effekterna på körkortskontroller inte pekar på att det skulle leda till räddade liv och färre  

skadade är det orimligt att anta att break-even skulle kunna uppnås med valda tester. Dock 

visar forskningsresultaten hur körkortskontroller påverkar alla typer av trafikolyckor och inte 

endast olyckor där personbilar är inblandade. Det innebär att de tar med de indirekta 

effekterna av att fler äldre slutar köra bil och därmed blir mer utsatta som oskyddade 

trafikanter där olycksrisken är högre. Om det hade funnits forskning på hur just 

personbilsolyckor hade påverkats av körkortskontroller skulle resultatet möjligtvis kunna visa 
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en liten reducering. Vid personbilsolyckor är det också större risk att fler fordon är inblandade 

och därmed skulle fler personer kunna räddas från att dö eller skadas om olämpliga förare 

blev av med sina körkort. Om vidare undersökningar skulle visa att körkortskontroller för 

äldre skulle reducera antalet personbilsolyckor skulle det behövas satsas på säkerheten för 

oskyddade trafikanter så att antalet olyckor inte ökar i den trafikantgruppen.   

Även om kostnaderna överstiger den förväntade nyttan i detta fall borde det ändå satsas på 

trafiksäkerheten för äldre. Som Heikkinen et al. (2010) nämnde skulle detta kunna göras 

genom att förenkla körningen vid exempelvis vänstersvängar där många äldre kan ha 

problem. Vidare menar samma författare att det borde satsas mer på säkerheten för oskyddade 

trafikanter. Om äldre känner att de inte är kapabla till att köra bil borde de inte bli mer utsatta 

om de istället väljer att promenera.  

Kontroller kan inte med fullständig säkerhet sålla ut alla som inte är lämpliga som bilförare 

och några gånger kan antagligen förare som egentligen är lämpliga att köra få sina körkort 

indragna och det skulle göra att fler än nödvändigt får försämrad mobilitet. Om det är över 

120 000 äldre bilförare som genomför kontrollerna varje år och 1 800 av dessa inte klarar 

testerna är det sannolikt att många av dessa mister körkortet även om de egentligen skulle 

kunna fortsätta köra bil. Ju strängare restriktioner ett land har, det vill säga hur lätt det är att 

äldre mister körkortet genom tester, desto större är risken att fler blir felkatigt fråntagna 

körkortet. Antagligen minskar antalet personbilsolyckor då färre kör bil men den personliga 

förlusten kan anses vara högre då individen inte bara blir fråntagen körkortet utan även en del 

av sin frihet. Sverige bör istället satsa på ökad kollektivtrafik så att de som bor på 

landsbygden där det idag inte finns så bra kommunikationer har samma möjlighet som de som 

bor mer centralt. Dessutom borde fler kollektiva transportmedel byggas om så att det 

underlättar för äldre att gå på och av. Med utbyggd och anpassad kollektivtrafik skulle äldre 

kunna låta bilen stå och istället ta buss eller tåg utan att känna att det är krävande och jobbigt. 

Äldre, och andra bilförare, skulle kunna ställa sig frågan hur mycket det egentligen kostar för 

dem att ha en bil. För vissa skulle det bli billigare att åka kollektivt förutsatt att de bor där 

kollektivtrafik finns i närheten och är lättillgänglig. Förutom att pengar skulle kunna sparas 

skulle det även vara en insats för miljön. 

Eftersom mycket forskning visar att kontroller inte ger någon positiv effekt på 

trafiksäkerheten går det att dra slutsatsen att Sverige har gjort ett bra val att inte införa 

körkortskontroller. Mycket pekar på att andra EU-länder kommer att se över sina 
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körkortssystem och fler verkar positiva till Sveriges liberala synsätt och dess anmälningsplikt 

för läkare förutsatt att den följs bättre än vad den gör i Sverige idag. Enligt Tranportstyrelsen 

(2014a) drabbas runt 55 000 personer varje år av stroke eller demens medan endast 8 854 

körkort återkallades år 2013 på grund av medicinska skäl. Även om inte alla som insjuknade 

var körkortsinnehavare är det antagligen många av dessa som fortfarande kör bil. Om läkarnas 

anmälningsplikt hade följts till hundra procent hade det varit en bra metod för att förhindra att 

olämpliga förare fortsätter köra. Det skulle kunna göra att äldre inte skulle komma ut i fel 

körriktning på motorvägen och det är tack vare pigga och uppmärksamma medtrafikanter som 

gör att olyckor många gånger undviks. Det bör satsas på att informera och påminna läkarna 

om hur vissa sjukdomar kan påverka olycksrisken i trafiken. Enligt Hakamies-Blomqvist et al. 

(1998) är många läkare rädda att deras patienter ska tappa förtroendet för dem om de tar upp 

ämnet huruvida patienten egentligen borde fortsätta att köra bil. Att rapportera om att 

människor inte har förmågan att köra bil och därmed riskera att patientens förtroende för 

läkaren minskar måste anses som viktigare än att riskera att patienten blir inblandad i en 

olycka som kan skada både den själv och andra trafikanter. Ett förslag skulle kunna vara att 

det blir obligatoriskt för läkare att journalföra att de har pratat med patienten om bilförning. 

Genom att ha det som en rutinfråga kan läkare som tycker att det är jobbigt ha som ursäkt att 

de måste ställa den frågan och därmed behöver de inte känna att de inkräktar på patientens 

integritet.  

En annan metod som det kan arbetas vidare på är egentester som körkortsinnehavare själva 

kan göra genom att fylla i en webbaserad enkät och utifrån denna går det att få en indikation 

på hur väl lämpade de anses vara som bilförare. Genom utskick från Transportstyrelsen, till 

exempel i samband med att fakturan för fordonsskatten, skulle alla bilägare kunna få 

information om möjligheten att testa sig själva. Dessutom borde det finnas möjlighet till 

webbaserade kurser och tester för att kunna uppdatera sig om bland annat trafikregler. Idag är 

det många äldre som inte använder datorer men antagligen kommer detta att ändras när 

dagens medelålders, som idag använder dator dagligen, blir äldre. I och med att nya 

trafikregler införs och att vissa personer glömmer det de inte praktiserar i vardagen kan det 

vara bra att alla körkortsinnehavare efter en viss period, till exempel vart tjugonde år, får en 

uppfriskning i bilkörandet via ett enklare teoritest. Även om det inte finns några 

forskningsresultat som visar att äldre kör sämre är det ändå många som anser att det är så. För 

att visa att äldre har fysik nog att framföra en bil på trafikerade vägar kan det vara bra att 

någon form av kontroll görs som bidrar till ökad säkerhet för äldre bilförare och andra 
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trafikanter. Detta kan även öka tryggheten för de anhöriga. I Norge kan personer som lider av 

vissa medicinska problem som kan ha betydande påverkan på trafiksäkerheten få begränsade 

körkort. Freund och Colgrove (2008) menar att begränsade körkort har en positiv effekt på 

trafiksäkerheten och därmed verkar det vara en bra metod att utveckla i Sverige tillsammans 

med läkares anmälningsplikt. Om läkare anser att patienten inte borde köra bil exempelvis på 

kvällstid skulle ett begränsat körkort istället för ett helt indraget körkort göra att patientens 

möjlighet att förflytta sig inte begränsas allt för mycket.  

Hakamies-Blomqvist et al. (1999) menar att många länder önskar att införa körprov för äldre 

för att testa deras körförmåga. Vidare studier skulle kunna undersöka hur införandet av 

körprov i Sverige, antingen on-road eller off-road via en simulator, skulle påverka 

trafiksäkerheten. Istället för att alla äldre genomgår ett körtest skulle läkare som misstänker 

att person har försämrad körförmåga kunna skicka patienten vidare för ytterligare kontroller 

och eventuellt ett körtest.  
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http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Statistik/Vag/Korkort/Statistik-over-korkortsinnehavare-efter-alder/
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7 Appendix 

Tabell 7.1 Körkortslagstiftning i Norge och EU-länderna där körkortsinnehavet är begränsat 

Land Ålder Period Metod 

Cypern 70 år Information saknas. Fastställs av läkaren 

Danmark 70 år 70, 74. 74-80 vartannat år.  

Från 80 varje år. 

Undersökning av allmänläkare 

Estland 65 år* Vart 10:e år fram till 65.  

Från 65 vart 5:e år. 

Undersökning av allmänläkare 

Finland 70 år Från 70 vart 5:e år. Undersökning av allmänläkare 

Grekland 65 år Vart 3:e år. Bedömning av två läkare: en lung- 

eller hjärtläkare och en ögonläkare. 

Irland 70 år Från 70 år varje år till vart 3:e år 

beroende på hälsotillstånd. 

Bedömning av läkare (vanligen 

allmänläkare) 

Italien 50 år* Vart 10:e år fram till 50.  

50-70 vart 5:e år.  

Från 70 vart 3:e år. 

Undersökning av allmänläkare 

Lettland 60 år* Vart 10:e år fram till 60.  

Från 60 vart 3:e år. 

Undersökning av allmänläkare 

Litauen 70 år* Vart 10:e år fram till 55.  

55-70 vart 5:e år.  

70-80 vartannat år.  

Från 80 varje år.  

Undersökning av allmänläkare, om 

nödvändigt även en psykiatriker 

Luxemburg 60 år 60 och 70.  

70-80 vart 3:e år.  

Från 80 varje år. 

Undersökning av allmänläkare 

Malta 70 år Från 70 vart 5:e år Information ej tillgänglig 

Nederländerna 70 år* Vart 10:e år fram till 70. 

Från 70 vart 5:e år. 

Från 75 år läkarundersökning vart 

5:e år. Undersökning av blodtryck, 

synskärpa med och utan korrektion 

(glasögon), syn, hörsel, 

begränsningar i användningen av 

nacke, rygg och ben, och den 

allmänna fysiska och psykiska 

tillstånd 
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Tabell 7.1 Körkortslagstiftning i Norge och EU-länderna där körkortsinnehavet är begränsat 

Land Ålder Period Metod 

Norge 75 år Från 75 vart 3:e år. Undersökning av allmänläkare 

Portugal 50 år 50-70 vart 5:e år.  

Från 70 vartannat år.  

Undersökning av allmänläkare. 

Psykologisk bedömning valfritt. 

Slovakien 65 år  Från 65 vartannat år. Psykologisk och medicinsk 

undersökning 

Slovenien 70 år Från 70 vart 10:e år. Läkarintyg om fysisk och psykisk 

lämplighet att köra. 

Spanien 65 år* Vart 10:e år fram till 65.  

Från 65 vart 5:e år. 

Medicinska och psykologiska 

undersökningar krävs. 

Storbritannien 70 år Från 70 vart 3:e år. Vid 70 krävs ett intyg att individen 

inte har någon medicinsk 

invaliditet, därefter måste föraren 

vart tredje år fylla i en 

självdeklaration om medicinska 

förhållanden för att få förnya sina 

körkort. Förare som rapporterar en 

funktionsnedsättning eller sjukdom 

kan vara skyldig att genomgå en 

bedömning av körförmågan i ett 

rörlighetscentrum. 

Tjeckien 65 år 65 och 68.  

Från 68 vartannat år.  

Undersökning av allmänläkare 

Ungern 40 år* Vart 10:e år fram till 40.  

40-60 vart 5:e år.  

60-70 vart 3:e år.  

Från 70 vartannat år.  

Undersökning av allmänläkare 

Källa: Siren et al. (2013). 

Kommentar: Belgien, Bulgarien, Frankrike, Polen, Sverige och Österrike är exkluderade då dessa länder inte har 

körkortskontroller för äldre. 

*vart 10:e år från att körkortet togs genomförs allmänna kontroller. 
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Tabell 7.2 Antal körkortsinnehavare per år efter åldersgrupp (tusental) 

År -17 18-19 20-24 25-44 45-64 65- Totalt Andel äldre 

2000         1              76     340       2 074          2 025           1 019          5 535     18 % 

2001         1              74           337           2 065          2 065           1 034          5 576     19 % 

2002         1              76           336           2 054          2 093           1 060          5 620     19 % 

2003         1              81           339           2 046          2 115           1 085          5 667     19 % 

2004         1              88           343           2 038          2 133           1 099          5 702     19 % 

2005         1              90           345           2 034          2 149           1 116          5 735     19 % 

2006         1              89           349           2 023          2 166           1 154          5 782     20 % 

2007         1              93           355           2 012          2 168           1 208          5 837     21 % 

2008         1              99           369           1 995          2 171           1 267          5 902     21 % 

2009     109            134           391           1 977          2 179           1 333          6 123     22 % 

2010       88            138           410           1 955          2 182           1 399          6 172     23 % 

2011       69            134           429           1 934          2 183           1 464          6 213     24 % 

2012       54            127           447           1 918          2 184           1 525          6 255     24 % 

2013       54            110           436           1 914          2 181           1 577          6 272     25 % 
Källa: Transportstyrelsen (2014c). 

Kommentar: Inkluderar körkort typ AM (moped klass 1) och B (personbil). 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1 Skillnad på statistik för svårt skadade 1998-2010 

 
Källa: Trafikanalys (2011). 

Kommentar: Data på antalet inlagda på sjukhus under ett dygn samt officiell statistik på behov av sjukhusvård. 

Inlagda 1+ dygn visar det antal som sjukvården benämner som svårt skadad. 
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Tabell 7.3 Antal lindrigt skadade personbilsförare i polisrapporterade olyckor (2006-2013) 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

18–19 723 855 820 814 756 718 729 620 

20–24 1 526 1 607 1 561 1 497 1 433 1 428 1 563 1 391 

25–34 2 367 2 260 2 188 2 210 2 114 1 864 1 956 1 752 

35–44 2 238 2 140 2 157 2 072 2 070 1 863 1 924 1 537 

45–54 1 527 1 605 1 589 1 544 1 608 1 441 1 697 1 394 

55–64 1 198 1 210 1 133 1 062 1 096 1 008 1 119 921 

65–74 553 558 575 597 602 636 642 594 

75+ 436 443 375 441 357 410 408 354 

Okänd 70 47 86 71 41 44 57 47 

Totalt 10 638 10 725 10 484 10 308 10 077 9 412 10 095 8 610 

Källa: SIKA (2007-2009) samt TRAFA (2010-2014). 

Kommentar: Okänd innebär att uppgifter på ålder saknas eller att offret är yngre än 18 år. 
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Tabell 7.4 Kostnadsnyttoanalys 

Antal äldre med körkort (75+) 602 844 

Antal genomförda test per år 120 569 

Kostnad per dödsfall (SEK) 24 620 600 

Kostnad per svårt skadad (SEK)  4 574 500 

Kostnad per lindrigt skadad (SEK) 216 400 

Antal äldre dödade personbilsförare i vägtrafikolyckor  19 

Antal äldre svårt skadade personbilsförare i vägtrafikolyckor 75 

Antal äldre lindrigt skadade personbilsförare i vägtrafikolyckor 403 

Andel som ej klarar test (%) 1,5 

Andel lokala resor (%) 92,8 

Antal äldre med lokala resor 111 888 

Antal äldre med långväga resor 8 681 

Resekostnader per timme lokala resor (SEK) 56 

Resekostnader per timme långväga resor (SEK) 113 

Äldres alternativkostnad per timme (SEK) 178 

  Fördelar 

 Reducerat antal dödsoffer 0,3 

Reducerat antal svårt skadade 1,1 

Reducerat antal lindrigt skadade 6,1 

Monetärt värde av räddade liv (SEK) 7 016 871 

Monetärt värde av svårt skadade (SEK) 5 146 313 

Monetärt värde av lindrigt skadade (SEK) 1 308 138 

Totalt värde fördelar (SEK) 13 471 322 

  Kostnader per person med lokala resor (SEK) 

 Kostnader för tester 390 

Resekostnad lokala resor 56 

Alternativkostnad för testtiden 178 

Total kostnad per person 624 

  Kostnader per person med långväga resor (SEK) 

 Kostnader för tester 390 

Resekostnad långväga resor 339 

Alternativkostnad för testtiden 178 

Total kostnad per person 907 

  Kostnader för samtliga personer med lokala resor (SEK) 69 818 016 

Kostnader för samtliga personer med långväga resor (SEK) 7 873 625 

Total kostnad per år (SEK) 77 691 641 

  Summa fördelar (SEK) 13 471 322 

Summa kostnader (SEK) 77 691 641 

Nettofördelar (SEK) -64 220 320 

Fördel/kostnadskvot 0,17 
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