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Förord 

Ett avhandlingsarbete är en lång process och många har blivit involverade 
och varit till stöd under arbetets gång. Först vill jag tacka min huvudhandle-
dare Lars Tornstam. Tänk att det ändå blev Foucault till slut! Jag minns vårt 
samtal där jag tvärsäkert hävdade att det inte skulle bli Foucault. Du lät mig 
utforska och gå mina egna vägar, se vart jag hamnade! Tack för din tro på 
avhandlingsarbetet och uppmuntran att pröva idéer. 

Vidare vill jag tack min bihandledare Jonas Anshelm. Vilka härliga dispy-
ter vi har haft om diskursanalys och teori där idéhistoria och sociologi har 
mötts! Jag har verkligen uppskattat dina värdefulla, skämtsamma men sam-
tidigt raka kommentarer. Med dig har jag skrattat i avhandlingsarbetet! Du 
hjälpte mig att hitta ett förhållningssätt till empirin där jag istället för att 
förlora mig i vetenskapsteoretiska problem vågade möta empirins motsätt-
ningar. Inte minst i avhandlingens slutskede har du ställt upp på ett ovärder-
ligt sätt. Jag vill också tacka min f.d. bihandledare Liisa Hakamies-
Blomqvist. Förutom att det är din förtjänst att jag överhuvudtaget intressera-
de mig för resande och forskning om åldrande har du varit ett viktigt stöd. 
Även sedan du började jobba i Norge har vi hållit kontakten under avhand-
lingsarbetet där du gett värdefulla synpunkter.  

Förutom mina handledare vill jag särskilt nämna Kerstin Jacobsson, Eli-
sabet Cedersund och Jane Summerton. Kerstin, du har nog betytt mer för 
detta arbete än du anat. När jag tvivlat på möjligheterna att bedriva sociologi 
till stor del sittande utanför en sociologisk institution har du påtalat hur in-
tressant det är med en annorlunda positionering för en sociolog, hur intres-
sant det är med en empiriskt orienterad miljö som VTI. Tack för dina kom-
mentarer, att du ställt upp som initierad vän och bollplank! Elisabet, jag är 
imponerad av hur du har tid, ork och intresse för många av de doktorander 
du möter i din vardag. Vi har haft många samtal och jag har blivit klokare 
var gång. Tack för ovärderliga och insiktsfulla synpunkter! Jag vill också 
tacka Jane Summerton, som har varit ett personligt stöd och ställt upp när det 
gäller. Dessutom bidrar du till att skapa både en kreativ forskningsmiljö för 
oss alla på VTI och värme i vardagen. Vi hade tur som fick dig som kollega! 

Jag vill också tacka deltagarna i de seminariemiljöer jag har vistats i för 
många och goda råd under årens lopp. Först vill jag tacka Uppsalas socialge-
rontologiska grupp som förutom Lars Tornstam består av Gunhild Hammar-
ström, Marianne Winqvist, Clary Krekula, Sandra Torres, Peter Öberg, Kitty 
Lassinanti och Fereshteh Ahmadi. Likaså vill jag tacka TVOPP (Teknik, 
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värderingar och politiska processer), som leds av Jonas Anshelm, på Tema T 
i Linköping. Här har deltagarna varit många och förändrats under de gångna 
åren så jag vill rikta ett kollektivt tack till alla! 

Agneta Hugemark och Linn Egeberg Holmgren tog sig an uppgiften att 
tröska igenom slutseminariemanuset på 320 sidor och vara opponenter. Tack 
för goda synpunkter inför fortsättningen! Stort tack också till Marianne 
Carlsson som var kommentator på mitt halvvägsseminarium. Helen Peters-
son, våra roliga samtal på ”rummet” har gjort resorna till Uppsala oförglöm-
liga. Jag vill också ge ett mer generellt tack till kollegorna vid sociologiska 
institutionen. Ingen mer nämnd, ingen glömd.  

På VTI vill jag särskilt tacka mina arbetskamrater på enheterna MAP 
(Mobilitet, aktörer och planering) och f.d. TMS (Trafikanters mobilitet och 
säkerhet). Ni är många och jag kan därför inte nämna alla. Men ni är fantas-
tiska kollegor och fikarasterna räddar vilken ensam och trött doktorand som 
helst! Jag vill tacka i bokstavsordning för synpunkter på enskilda kapitel: 
Hans Antonson, Lisa Hansson, Robert Hrelja, Lena Levin, Tomas Svensson 
och Karin Thoresson. Jag vill tacka personalen på VTI:s bibliotek, särskilt 
Catharina Arvidsson, och personal på Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
biblioteket vid Linköpings universitet för hjälp med dokumentletande. Jag 
vill även tacka Dag Balkmar, Per Gyberg, Göran Nilsson och Lars Wåhlin. 
Tack till Vinnova och VTI som gett finansiellt stöd till doktorandprojektet. 

Vänner, utan er skulle avhandlingen svårligen ha kunnat bli till. Tack för 
hjälp med barnvakt, stöd och glädje i tillvaron. Här vill jag särskilt nämna 
Johanna och Staffan Nählinder, Sussanne Larsson, Mats Carlsson, Hans-Åke 
Cedersund och Fredrik Qwarfort. Johanna har också gett synpunkter på av-
handlingen och Staffan har korrekturläst. Vill också tacka släkt som har ställt 
upp när jag under perioder behövt sitta mer intensivt.  

Mitt allra största och varmaste tack går emellertid till mina närmaste. Till 
min käre Henrik som har levt med mig. För att du gjort och gör mitt liv rika-
re. Till mina kära barn Tove och Vilhelm som gör att vardagen är full av 
upptäckter och finurligheter. Ni tre har inte bara varit med om resan, ni är 
också en inspiration och en viktig påminnelse om att livet är mer än avhand-
lingsarbete!  
 

Stort tack till er alla! 
 

 
   Satu Heikkinen 
   Linköping April 2008 



 13

1. Inledning     

En känd grekisk historia berättar om en sfinx som hemsökte staden Thebe. 
För att försöka förgöra sfinxen sökte Oidipus upp denna och fick en gåta. 
Den löd: Vad är det som går på fyra ben på morgonen, på två ben mitt på 
dagen och tre ben på kvällen? Svaret blev: Människan. Barnet kryper, den 
vuxne går och den gamle linkar med sin käpp. Genom att svara rätt på gåtan 
bröts sfinxens makt och Oidipus blev kung. 

Denna gamla gåta förmedlar en uppfattning om att rörligheten förändras 
under livsloppet som illustreras av människan i tre olika stadier. Denna stu-
die handlar också om indelningar av livsloppet och rörlighet. Närmare be-
stämt fokuserar denna studie på hur hög ålder och de äldre formas i relation 
till en modern form av rörlighet, nämligen bilkörning. Denna moderna rör-
lighet är dock tveeggad. Å ena sidan uppfattas bilkörning ge frihet och har 
beskrivits i emancipatoriska termer.1 Å andra sidan är den förknippad med 
såväl olyckor och ond bråd död som miljöfarliga utsläpp och trängsel.2 Be-
skrivningen är förenklad men lyfter fram hur bilkörning eller, något vidare, 
bilismen, är ett sammanhang fyllt av starka motsättningar. I denna kontext 
har ålder utgjort grund för kategorisering på sätt som har ifrågasatts som 
stereotypa och fördomsfulla.3 Ett temanummer om äldre trafikanter år 2004 i 
den gerontologiska vetenskapliga tidskriften Generations inleder med: 

Older drivers are in the news again these days, with spectacular crashes gar-
nering heavy media coverage and the usual round of calls for legislation to 
get elders off the road. But are older drivers really more dangerous than other 
age groups? Who should be tested? How? And to what end? Given the pri-
macy of the automobile in this country [avser USA, förf. anm.], how will 
those who can no longer drive meet their transportation needs? Such ques-
tions are at the heart of the complex topic examined by this issue of Genera-
tions, ‘The Mobile Elder’, as our guest editors are well aware.4 

                               
1 Se t.ex. Lomasky 1997, Sager 2006, Berger 1986, Berger 1992, Wachs 1987, Wachs 1992, 
Eyerman & Löfgren 1995. 
2 Böhm m.fl. 2006, se även Hagman 2000, s. 38 ff. och Andreasson 2000, s. 92 f. som menar 
att från cirka 1970 problematiserades bilismen i relation till olyckor och miljöutsläpp. Träng-
sel är en fråga som Gunnarsson 1997, s. 161 ff. hävdar är central sedan 1990-talet i Sverige.  
3 OECD 1985, s. 16, 2001, s. 9; Johnson 2003, Sampson & Staplin 2003, Colman 2003, Fildes 
2006, Whelan m.fl. 2006, s. 13–50. Jfr Tay 2006. 
4 Johnson 2003, s. 4. Citatet ingår i redaktörens presentation av numret och gästredaktörerna.  
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Detta väckte mitt intresse. På vilka sätt formas kategorier baserade på ålder i 
ett konfliktfyllt sammanhang som bilismen? Sociologen Michael Pickering 
menar att motsättningar och ambivalens utgör en grogrund för att kategorier 
sedimenteras och bildar stereotyper.5 Bilismen blir på så sätt en intressant 
kontext för att studera kategorisering. Samtidigt kan frågan ställas om hur 
just hög ålder och de äldre blir av intresse i relation till bilkörning. Denna 
avhandling är en berättelse om detta skeende.  Socialgerontologisk forskning 
om representationer av de äldre och åldrande utgör därför en viktig kontext.  

Mer perifert berör jag också hur andra trafikantkategorier behandlas. En 
av de riktigt tidiga forskningsbaserade översiktsverken om trafiksäkerhet är 
den amerikanske Why We Have Automobile Accidents av Harry DeSilva från 
1942. Han skriver:  

The small group of pioneer drivers was made up of a select number of mature 
persons whose knowledge of their cars and whose skill in driving were 
probably superior to those possessed by the average driver today. Since vehi-
cles were expensive, only well-to-do adults could afford them, and since they 
were hard to operate and not very dependable only able-bodied men ventured 
to use them. 

Contrast these drivers with the vast army of motorists today which in-
cludes youngsters of fourteen years, women, the elderly, and many of the 
physically and mentally unfit. In driving ability all persons are distinctly not 
equal, yet today the trained and the untrained, the fit and the unfit, use our 
highways indiscriminately. [---] And car owners now come from a different 
class of society than formerly. [---] Such low-income owners […] will not 
pay the price to keep their cars in safe operating condition. They have a care-
less and irresponsible attitude toward their vehicles, which, usually out-of-
date and more or less dilapidated, do not promote any pride of ownership. 
When to this is added the fact that such owners are usually not financially 
able to pay for any damage they may inflict, the vicious circle is complete.6  

Äldre som kör bil är inte ensamma om att utpekas ha gjort vägarna osäkrare 
genom att massbilismens intåg gjort bilen åtkomlig för många fler. I ett 
svenskt sammanhang drygt sextio år senare kan parallellen med den forna 
eliten av bilförare förefalla avlägsen, men vissa av de kategorier som formu-
leras i termer av problem är sannolikt bekanta: ungdomar som kör bil, kvin-
nor som förare samt vad som är i fokus i denna studie, äldre människor som 
kör bil. En utgångspunkt för denna studie är att även om fokus ligger på hög 
ålder, de äldre och åldrande kan det vara centralt att beakta kontextuellt hur 
andra trafikantkategorier formas för ökad förståelse. De politiska problema-
tiseringar där hög ålder blivit av intresse har nämligen ofta införlivat andra 
trafikantkategorier.  

                               
5 Pickering 2001, se t.ex s. 1 ff., 45 f. 
6 DeSilva 1942, s. 2. Denna bok var den första jag kunde finna som översiktligt diskuterade 
forskning, trafikanter och trafiksäkerhet genom VTI:s bibliotek som har nationellt ansvar för 
transportforskningen i Sverige.  
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Kategorier betraktas i denna avhandling som diskursivt formade.7 Jag un-
dersöker närmare bestämt formeringen av vad jag kallar för äldre och åld-
rande bilförare. Det innebär att jag inte utgår från bestämda och klart defini-
erade uppfattningar om vad ett delvis diffust och obestämt studieobjekt äldre 
och åldrande bilförare innebär utan empiriskt studerar utsagor, relationer 
mellan utsagor och de sammanhang de utsägs i för att få en förståelse av hur 
äldre och åldrande bilförare formas och vad en sådan kategori kan innefatta. 
Genom valet av orden (de) äldre och åldrande betonar jag att förståelsen av 
studieobjektet och intresset för kategoriseringen baserar sig på gerontologis-
ka forskningsdiskussioner. Mer precist är det med inspiration av Michel 
Foucaults arkeologi som jag problematiserar och undersöker formeringen av 
äldre och åldrande bilförare historiskt.  

Utsagor om äldre och åldrande bilförare framträdde tidigt i historien i 
transportpolitiken i jämförelse med när de blev vanligt förekommande i ve-
tenskap och massmedier. Transportpolitiken blev därför mitt empiriska fo-
kus. Närmare bestämt är det svensk nationell statlig transportpolitik som 
studeras genom riksdagstryck och regeringsdokument men även andra do-
kument från till exempel myndigheter och tidningar beaktas i viss mån för 
att fördjupa förståelsen. 

Denna avhandling är således en berättelse om formeringen av äldre och 
åldrande bilförare i transportpolitiken. Den handlar om hur mer generella 
diskurser om de äldre och åldrande framträder i detta specifika sammanhang 
men också i någon mån om hur andra trafikantkategorier formas. På så sätt 
problematiseras formeringen av äldre och åldrande bilförare så att förutsätt-
ningar och gränser för utsagorna framträder.  

Något om kategori och diskurs 
Kategorisering har beskrivits som en grundläggande mänsklig aktivitet och 
något som skapar ordning. Utan kategorier skulle vi inte kunna orientera oss 
och utan någon form av kategorisering av andra människor skulle vi få svårt 
att klara tillvaron. Men samtidigt är kategorier i många fall problematiska. 
De är alltid förenklingar och lyfter fram vissa sidor men tonar ned andra.8 
Likhet skapas på grundval av ett fåtal karaktäristika medan heterogenitet och 
möjligheterna till en mångfald av andra ordningar osynliggörs. Som filoso-
fen Ian Hacking har påpekat är det också skillnad på om det är människor 
(”human kinds”) eller ting (”natural kinds”) som kategoriseras eftersom 

                               
7 För liknande ansatser om kategorier som diskursivt formade, se Hedlunds studie 2004 base-
rad på Foucault om kategorin handikappade, Kirk 1994 för en delvis foucaultiansk arkeolo-
giskt inspirerad studie om kategorin ålderdom i 1800-talets läkarlitteratur, Green 1993 och 
Katz 1996, för hur de äldre och åldrande formas diskursivt i gerontologin.  
8 Jfr Lakoff & Johnson 1980 och metaforer. Om kategorisering specifikt se t.ex. s. 162 ff. 
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människor på ett helt annat sätt interagerar i kategorisering.9 Kategorisering 
av människor har analyserats i termer av maktförhållanden där stereotypise-
ring förståtts som ett led i att upprätthålla över- och underordning.10 Katego-
risering av människor är också centralt att studera eftersom den har betydelse 
för identitetsbildning. Richard Jenkins menar att det är i det komplexa och 
dynamiska mötet mellan extern definiering (kategorisering som görs av 
andra än de som kategoriseras) och intern definiering (kategorisering som 
baseras på gruppbildning) som identitet skapas.11 I det politiska samman-
hanget är kategorisering av människor avgörande för prioritering av resurser 
och samordning av politiska satsningar. Det kan vara viktigt för grupper att 
bli synliggjorda i politiken likväl som förekomsten av kategorier kan vara 
repressiva för dem som kategoriseras.  

Hur vi kategoriserar varandra har med andra ord konsekvenser, det hand-
lar såväl om ordning och meningsskapande som om självkänsla och identitet. 
Det är därför centralt att problematisera och studera kategorier och kategori-
sering. Som jag kommer att peka på nedan har äldre och åldrande bilförare 
förknippats med stereotypisering och mytbildning vilket har uppfattats pro-
blematiskt. I den mån så är fallet, att äldre och åldrande bilförare har stereo-
typiserats, avgränsas och formas studieobjektet i vissa sammanhang på be-
stämda sätt som är svåra att förändra.12 Men trots påståendena om stereotypi-
sering har kategoriseringen av äldre och åldrande bilförare inte i nämnvärd 
grad studerats i forskning.13 

För att problematisera kategoriseringen av äldre och åldrande bilförare 
har jag ett särskilt perspektiv på kategorier i denna avhandling och betraktar 
dem som diskursiva. Det innebär i detta fall att jag grundar min studie i det 
socialt konstruktionistiska perspektivet att kategorier inte är givna utan kon-
strueras i sina sammanhang.14 Genom en diskursanalytisk ansats blir det 
möjligt att empiriskt studera hur kategorier görs. Detta har Susan Ainsworth 
och Cyntia Hardy framhållit som en viktig fördel i en jämförelse mellan 
diskursanalytiska perspektiv och individorienterad gerontologi.15 Den indi-
vidorienterade gerontologin har enligt dem utgått från givna kategorier vilket 

                               
9  Hacking 1999, s. 100–124, jfr Hacking 2002. 
10 Pickering 2001. 
11 Jenkins 1997, s. 53–63; 2000 s. 8 ff.  
12 Se Pickering för en sådan diskussion om kategori respektive stereotyp, 2001, s. 2 ff. 
13 För en diskussion om sociala kategorier som till stor del tagits för givna se t.ex. inledningen 
av Hedin & Tydén 1998 i temanummer om sociala kategorier i Historisk tidskrift 1998:4. 
14 För bra översikter av det socialt konstruktionistiska perspektivet se Wenneberg 2001, Hack-
ing 1999. För en diskussion om diskurs och konstruktioner, se Börjesson 2003. 
15 Ainsworth & Hardy 2004. För att tydliggöra så var jämförelsen betydligt vidare. Den utgick 
från ”äldre arbetare” och införlivade också andra forskningstraditioner såsom ekonomi, ar-
betsmarknadsforskning och kulturstudier förutom gerontologi och diskursanalys, eller vad de 
specificerade som kritisk diskursanalys. För sammanhanget i denna avhandling såg jag indi-
vidorienterad gerontologi som en bra jämförelse att exemplifiera med. Poängen jag vill lyfta 
fram är hur det diskursanalytiska perspektiv jag har innebär att ”görandet” av kategorier kan 
studeras.  
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bidragit till att kategorierna i sig själva inte har problematiserats eller att 
deras förutsättningar lyfts fram. Men det betyder inte att den individoriente-
rade gerontologin har varit betydelselös för diskussionen om till exempel 
stereotyper. Den har ifrågasatt relevansen av ”negativa” stereotyper genom 
jämförelser med vad som har setts som den objektiva verkligheten. En sådan 
distinktion mellan förvrängda uppfattningar och fakta är också synlig i hur 
äldre och åldrande bilförare diskuteras. När myter och stereotyper har tagits 
upp har det i allmänhet grundats i att det påstås finnas vissa myter; under de 
första åren på 2000-talet exempelvis att äldre människor som kör bil har en 
förhöjd olycksrisk och därmed är farliga i trafiken. Sådana antaganden har 
sedan jämförts med vad som uppfattas som fakta, i detta exempel olyckssta-
tistik.16 I vilken omfattning myterna, stereotyperna med mera är spridda eller 
hur sådana formas och upprätthålls har däremot inte undersökts, vad jag har 
kunnat se, i forskningen. Det perspektiv jag har i denna avhandling, katego-
risering, har relevans för det sistnämnda, även om jag inte har stereotypise-
ring som utgångspunkt. 

Vad menar jag då mer specifikt när jag i denna avhandling talar om kate-
gorier som diskursivt formade? Diskursbegreppet har kallats för ett ”essenti-
ally contested concept” och det innebär att det finns en mängd olika uppfatt-
ningar om vad diskurs innebär.17 Jag ska därför lyfta fram tre vanliga över-
gripande drag som jag ser som centrala i diskursanalytiska perspektiv, näm-
ligen 1) en fokusering på språk 2) språket som socialt inbäddat och 3) 
språket som reglerat.  

Det första draget innebär alltså att diskursbegreppet på ett eller annat sätt 
betonar språket. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att 
diskurs innebär synsätt som utgår från att våra utsagor struktureras i olika 
mönster där diskursanalys sedan är analys av dessa mönster.18 Det täcker allt 
från lingvistiska synsätt där diskurs kan ses som ett längre textavsnitt eller 
samtal mellan olika parter till sociologiska perspektiv där diskurs uppfattas 
som en ingång till förståelse av den sociala världen; synen på kunskap, verk-
lighet och vad som är meningsfullt.19 Mitt intresse är sociologiskt vilket 
medför att min beskrivning av diskursanalytiska perspektiv också präglas av 
det.  

Det andra draget är att språket uppfattas som socialt inbäddat. Det betyder 
för Norman Fairclough att språket simultant representerar verkligheten, möj-
liggör sociala relationer och etablerar identiteter.20 För Michel Foucault kon-
strueras såväl objekt, begrepp, strategier som de positioner från vilka subjekt 

                               
16 Se t.ex. OECD 2001, s 39–47, Whelan m.fl 2006, 13–20. 
17 Jfr Jacobsson 1997, s. 38. 
18 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7. 
19 Sahlin 1999, s. 84 f. 
20 Se t.ex. Fairclough 1992, s. 8 f.  
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kan tala, diskursivt.21 Diskursanalys skulle därför kunna ses som en del av 
den språkliga eller lingvistiska vändningen i samhällsvetenskaperna. Språket 
uppfattas inte heller som ett fast och oföränderligt objekt. Flera diskursanaly-
tiker betonar därför språkanvändningen, språket som en social praktik. 
Winther Jørgensen och Phillips hävdar att de diskursanalytiska teorierna 
förstår språket i anslutning till hur det används, ”parole”, och att det inte 
finns någon skarp gräns gentemot en fastare bakomliggande struktur, ”lang-
ue”. Det är i användningen av språket som strukturer skapas, reproduceras 
och förändras. Detta betyder till exempel att kategorier inte kan bestämmas 
på förhand, de formas och omformas i språkanvändningen och det är först i 
efterhand som det är möjligt att peka på gränsdragningar och mer specifikt 
beskriva kategorier som använts i ett sammanhang. Samtidigt görs inte en 
diskursanalys i ett tomrum utan språkanvändningen relaterar till redan be-
fintliga strukturer, som formar kategorier på vissa sätt, likväl som kategori-
sering i ett specifikt sammanhang relaterar till samtidiga kategoriseringar i 
andra sammanhang.   

Betoningen på språket som en social praktik innebär också en kritik mot 
en sådan språkfilosofisk syn där språket uppfattas som en reflektion av verk-
ligheten, med en analytisk skiljelinje mellan språk och verklighet.  Diskurs-
analytiska ansatser kan istället sägas ha ett vidare anspråk där språket är en 
del av verkligheten och bidrar till skapandet av denna.22 Språket formas ock-
så av materiella förutsättningar och vice versa. Diskurs som jag ser det luck-
rar upp denna distinktion mellan det språkliga och det materiella, såsom 
institutioner och teknologier. Kategorier betraktas då inte som rent språkliga, 
utan även materiella förutsättningar tillskrivs ofta betydelse i analysen. 
Ibland beskrivs diskurs också som ”tal med makt”. Det handlar om att språ-
ket liksom all social praktik genomsyras av maktrelationer. Kategorier stude-
ras då i relation till makt. 

Det tredje draget, vilket framförallt är den som präglar synen på diskurs i 
denna studie, är att diskursen är reglerad, att det finns regler och förutsätt-
ningar som bestämmer vilka utsagor som är möjliga eller inte, eller närmare 
bestämt att kategorier formas diskursivt där det går att studera förutsättning-
ar och villkor för formandet. Detta synsätt bygger på Foucault som har sagt 
att han studerar historiska apriori, de historiska förutsättningarna och villko-
ren för vad som kan ingå i en diskurs.23 På detta sätt framstår kategorier som 
historiskt kontingenta. Jag framhäver i denna studie att formeringen av äldre 
och åldrande bilförare inrymmer motsättningar och i någon mån är splittrad. 

                               
21 Se t.ex Foucault 2002 [1969] som är en metodologisk kommentar till Foucaults tidiga 
arkeologiska verk. Gutting 1989 framhäver att Foucault fortsätter att använda denna metodo-
logi även senare, s. 270 ff. 
22 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15. Jfr Mills 1997 som påpekar ett brott i uppfatt-
ningen om språket hos strukturalister och poststrukturalister. Språket ses inte endast som en 
reflektion av verkligheten eller ett expressivt medel för att uttrycka avsikt, s. 8. 
23 Se t.ex Foucault 2002 [1966], s. xiii. 
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På detta sätt ”vecklas kategorin/erna ut” i studien genom att förutsättningar 
för kategoriseringen och ett fåtal centrala diskurser dras fram. 

Jag studerar och problematiserar således empiriskt formeringen av äldre 
och åldrande bilförare i transportpolitiken. I vilka sammanhang förekommer 
utsagor om hög ålder, de äldre, åldrande och bilkörning? Går det att peka på 
särskilda förutsättningar som gör att vissa utsagor kan tas upp men inte 
andra? Hur ordnas utsagor om äldre och åldrande bilförare i förhållande till 
andra utsagor? I de tre första kapitlen i avhandlingen utgår jag från en mer 
övergripande förståelse av diskurs för att i kapitel 4, inför den empiriska 
analysen, redogöra mer utförligt för den diskursanalytiska ansatsen i avhand-
lingen inspirerad av Foucaults arkeologi. 

Äldre och åldrande bilförare – få problematiserande 
studier av kategorisering 
Även om äldre och åldrande bilförare har förknippats med mytbildning och 
stereotypisering finns det paradoxalt nog ytterst lite forskning om kategorise-
ringen av äldre och åldrande bilförare. Det är svårt att hitta forskning med 
utgångspunkt i begrepp som diskurs såväl som i stereotyper, bilder, myter, 
perspektiv, värden, kategorisering eller berättelser. I detta avsnitt ska jag 
diskutera denna brist på problematiserande studier av kategorisering i rela-
tion till hur äldre och åldrande bilförare har behandlats i forskning. 

Hur ser då forskningen om äldre och åldrande bilförare ut? För att få en 
uppfattning gjorde jag en sökning i en bred forskningsdatabas, SCOPUS, 
som sammanför forskning från ett stort antal ämnesområden. För att inte få 
för många irrelevanta träffar specificerade jag att vissa sökord skulle hänga 
samman. För äldre och åldrande bilförare (sökorden older, elderly, aging och 
ageing samt driver och drivers) fick jag 841 träffar.24 Mer än hälften av träf-
farna (541) hänvisade till det medicinska området. Ett antal på 324 relaterade 
till det tekniska (engineering) och 253 träffar till det samhällsvetenskapliga 
                               
24 Först när jag sökte på ”older driver* or elderly driver* or ageing driver*” fick jag över 2000 
träffar. Men samtidigt som detta gjorde att fler relevanta artiklar möjligen kom med så blev 
antalet snedträffar mycket stort. I mer specificerade sökningar på dels titel–abstrakt–
nyckelord och dels att orden older drivers osv skulle sitta samman fick jag 841 träffar. Olika 
sökningar gav en liknande bild även om antalet träffar kunde variera.  
     Det är svårt att få en uppfattning om vad ett antal träffar har för betydelse genom databas-
sökningar. Som jämförelse kan jag nämna att Foucault gav 1445 träffar i titel–abstrakt–
nyckelord och Marx gav 2103 träffar i titel–abstrakt–nyckelord. Med detta vill jag påpeka att 
841 träffar för några speciferade uttryck för äldre och åldrande bilförare inte är ett negliger-
bart antal. Transportsektorn är också en omfattande samhällssektor. En vitbok från Europeiska 
gemenskapernas kommission år 2001 uppskattar till exempel att transportsektorn omsätter 
drygt 10 procent av BNP i EU-länderna, s 6. Resande och flöden av varor är en central del i 
det moderna samhället. Därför menar jag att det är centralt för samhällsvetenskapliga discipli-
ner att även utforska detta fält, bidra till reflektion och kritisk diskussion om fältets centrala 
begrepp och grundantaganden. Sökningarna gjordes 2006-12-14. 
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(social sciences). Av de tio viktigaste tidskrifterna var fem fokuserade på 
transporter och svarade för ungefär en fjärdedel av alla träffar. Tre geriatris-
ka tidskrifter och två tidskrifter om ”human factors” kom med på denna lista. 
De svarade dock för betydligt färre träffar, cirka en tjugondel. Först på 26 
plats kom en gerontologisk, inte i första hand medicinsk, tidskrift. Psykologi 
som ämne var starkt representerat i ”social sciences”. Sociologi framträdde 
inte som något eget avgränsat ämne och min bedömning var genom att läsa 
listan på tidskrifter och antalet träffar att sociologin var marginell i samman-
hanget.25 

Även om enkla sökningar av detta slag har många brister ger de ändå, 
menar jag, en fingervisning om kategoriseringen i ett område. 26 Den samlade 
bilden från SCOPUS indikerar att äldre och åldrande bilförare behandlas 
främst i transportforskning och i någon mån även i gerontologin. Medicin 
(inkl. geriatrik), teknik och psykologi är ämnesområden eller discipliner som 
är starkt representerade. Diskursanalytiska eller andra perspektiv som stude-
rar hur kategorier görs har jag inte kunnat finna vilket jag skulle vilja föreslå 
åtminstone delvis kan ses mot bakgrund av den knappa förekomsten av soci-
ologi och närliggande discipliner i forskning om äldre och åldrande bilförare. 
Ett undantag är sociologen J. Peter Rothe som i sin bok från 1990 också 
diskuterar och problematiserar representationer av äldre och åldrande bilfö-
rare. Han menar att trafiksäkerhetsforskningen i detta avseende från 1960-
talet fram till slutet av 1980-talet dominerats av ett tekniskt perspektiv.  

Invariably the elderly drivers are stigmatized as problems, and to solve prob-
lems a technical perspective is usually actualized. So, in the traffic safety lit-
erature, elderly drivers have been envisioned as an entity that can be dis-
cussed, quantified, particularized, causally identified, manipulated, and to 
some extent mystified.27  

Trafiksäkerhetsforskningens fragmenterade karaktär hade enligt Rothe resul-
terat i ett stort antal metonymier28 om ”äldre bilförare” som till stor del ut-
gjordes av funktionsnedsättningar såsom nedsatt syn, fysisk skörhet och 

                               
25 Den viktigaste tidskriften Accident Analysis and Prevention tog själv hand om hela 102 
träffar. Transportation Research Record, Human factor och Journal of the American Geria-
trics Society är de tre följande tidskrifterna. Den första gerontologiska, icke medicinska, 
tidskriften var The Gerontologist. Psykologi som eget område fick 99 träffar. 
26 Liknande sökning på äldre som fotgängare gav 70 träffar (kombinationer av older, elderly, 
aging, ageing och pedestrian, pedestrians). Äldre som cyklister (kombinationer av older, 
elderly, aging, ageing och cyclist, cyclists) gav ännu färre träffar. Äldre som passagerare osv 
var svåra att göra jämförbara sökningar på men gav inte jämförelsevis särskilt många träffar. 
Äldre trafikanter (kombinationer av older, elderly, aging, ageing och road user, road users) 
gav endast drygt tio träffar.  
27 Rothe 1990, s. 43. 
28 Ett metonymi innebär att en del får beteckna en helhet. Det innebär till exempel att ”visuel-
la problem” för ”äldre bilförare” uppfattas som detsamma som ”äldre bilförare”. 
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minskad reaktionsförmåga. Återkommande metaforer om åldrande i forsk-
ningslitteraturen var nedgång och förfall.29 

Trafiksäkerhet är ett centralt tema om äldre och åldrande bilförare. Som 
jag tidigare nämnt är olycksrisk en fråga som har tagits upp i anslutning till 
påståenden om mytbildning och stereotypisering. Baserat på trafikpsykolo-
gen Liisa Hakamies-Blomqvists indelning av forskningshistorien om äldre 
och åldrande bilförare var olycksrisk en viktig fråga redan i den första forsk-
ningsvågen som kom mot slutet av 1960-talet i USA för att sedan sprida sig 
till Europa under 1970-talet. Vissa utsagor om olyckor etablerades som kun-
skap. Äldre som körde bil hade färre olyckor i förhållande till andelen i be-
folkningen men fler olyckor i relation till sträckan som kördes.30 Detta inne-
bar dock att dessa förare uppfattades ha en förhöjd olycksrisk, något som 
följde med under 1980-talet. J. Peter Rothe’s bok från år 1990 kan utgöra ett 
exempel. I litteraturgenomgången där han hänvisar till forskning från 1960- 
till slutet av 1980-talet ser han det som ett etablerat faktum, trots sitt mer 
problematiserande och kritiska perspektiv, att äldre har en högre olycksrisk 
eftersom de i relation till körsträcka oftare skadas eller dödas.31 Enligt Ha-
kamies-Blomqvist började emellertid den dominerande uppfattningen om 
förhöjd olyckrisk, en central bas för ”äldre-bilförar-problemet”, att också 
ifrågasättas under 1980-talet.32  

Vid mitten av 1980-talet dök ett nytt tema, rörlighet eller mobilitet, upp i 
forskningen enligt Hakamies-Blomqvist.33 Från 1990-talet breddades också 
forskningen om äldre och åldrande bilförare något till sin karaktär där tradi-
tionella kvantitativa perspektiv började utmanas och kompletteras av mer 
kvalitativa ansatser.34 Genom livsberättelser har äldre kvinnors syn på bilen 
och bilkörning studerats.35 Fokusgruppsstudier har gjorts.36 Äldre människors 
inifrånperspektiv har väckt intresse i forskningen.  

Utsagorna om rörlighet väcker frågor. Det kan verka besynnerligt att tala 
om rörlighet som en ny och särskild fråga i relation till äldre och åldrande 
bilförare när begrepp som resande och transporter emellanåt används syno-
nymt med rörlighet (en utförligare diskussion om begreppen görs i kap. 3). 
Vad skulle annars äldres bilkörning handla om? En fråga som jag därför 
ställer i avhandlingen är om, och i så fall hur, utsagor om rörlighet i relation 
till äldre och åldrande bilförare framträder i transportpolitiken och om det är 
möjligt att finna en förändring i hur sådana utsagor dyker upp.  

                               
29 Rothe 1990, s. 43 ff. 
30 Hakamies-Blomqvist 1999, jfr Hakamies-Blomqvist & Peters 2000. 
31 Rothe 1990, s. 54 ff. 
32 Hakamies-Blomqvist 1999. 
33 Hakamies-Blomqvist 2000. 
34 Hakamies-Blomqvist 1999, Hakamies-Blomqvist & Peters 2000. 
35 Se t.ex. Sirén m.fl. 2004, Sirén & Hakamies-Blomqvist 2005. 
36 Se t.ex. Gardezi m.fl. 2006 för en metaanalys av 25 tidigare gjorda fokusgrupps- eller inter-
vjustudier med äldre och åldrande bilförare. 
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Sammantaget verkar dock ett traditionellt positivistiskt objektifierande 
perspektiv inom främst psykologi, teknik och medicin i hög grad leva kvar i 
forskning om äldre och åldrande bilförare. Det är svårt att finna tidigare 
forskning som fokuserat sin analys på diskurser, bilder, föreställningar, sym-
bolik, tolkningsramar eller liknande, även om det finns undantag som tidiga-
re framgått. Med tanke på att frågor om stereotypisering och mytbildning har 
väckts menar jag att det är centralt att studera kategoriseringen av äldre och 
åldrande förare. Hur ska det annars vara möjligt att få djupare kunskap om 
förutsättningar för kategoriseringen? Om det endast finns antaganden om 
stereotypisering finns det väl en risk att dessa antaganden blir förenklade och 
snarare förstärker ensidigheten än problematiserar och ifrågasätter? Det finns 
också skäl att vara frågande inför oreflekterade och oproblematiserade anta-
ganden om stereotypisering. Ett första skäl kan ges genom ett konkret exem-
pel, en enkätstudie år 2005 riktad till ”fyrtiotalister” i Sverige. Den indikerar 
att attityderna är relativt neutrala eller positiva i frågor om äldre ska fortsätta 
köra bil, om de är en fara i trafiken eller om de bör köra upp på nytt för att få 
behålla körkortet. Däremot fanns ett starkt stöd för att genomföra obligato-
riska läkarkontroller vid hög ålder.37 ”Fyrtiotalisterna”, som i studien pekas 
ut som framtidens ”äldre trafikanter”, kan således tolkas ha haft en förhål-
landevis neutral eller positiv attityd till äldre som kör bil, men inte i alla 
frågor. Hur förhåller sig detta i så fall till antagandena om stereotypisering 
eller diskriminering? Finns det skillnader mellan olika generationer så att 
”fyrtiotalisterna” som står på tröskeln till pensionering är mer positiva och 
att yngre personer är mer negativa? Ett andra skäl är gerontologiska diskus-
sioner om konsumtions- alternativt det postmoderna samhället som ställer 
frågor om förändrade synsätt på de äldre och åldrande i samhället.38 Det kan 
därför vara rimligt att inta en öppenhet inför hur det ser ut gällande diskrimi-
nering och myter om äldre och åldrande bilförare. Snarare än att utgå från 
dels en given och tydligt bestämd kategori och dels från ett förgivettagande 
om diskriminering studerar således denna avhandling själva kategoriseringen 
och förutsättningarna för och formandet av kategorin(ier) baserade på ålder 
och en gerontologisk förståelse av de äldre och åldrande.  

Föreliggande diskursanalytiska studie kan för forskning om resande ses 
som ett led i att studera och problematisera kategoriseringen av äldre och 
åldrande bilförare, ett ämne där det förefaller finnas många uppfattningar 
men få djupare och mer problematiserande undersökningar. För gerontolo-
gisk forskning kan denna studie även ses som en studie av kategoriseringen 
av äldre människor i ett specifikt sammanhang.39 

                               
37 Hakamies-Blomqvist m.fl., 2005, s. 29. 
38 Se t.ex. Cole 1992, s. 227–251, Featherstone & Hepworth 1995, Öberg 2002, s. 54 ff.,  
39 Viktiga teman i forskning om äldre och åldrande förare har varit trafiksäkerhet och mobili-
tet. Det hållbara samhället, en viktig fråga i anslutning till forskning om bilism, tas dock 
sällan explicit upp i relation till äldres bilkörning, ett undantag är Rosenbloom 2001. Denna 
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Periodiska åldersbaserade kontroller – en kontroversiell fråga 
En kontroversiell åtgärd som jag ännu endast har gett antydningar om är 
periodiska åldersrelaterade kontroller av körkort. Trots att denna åtgärd inte 
har genomförts i Sverige hade den, om jag går händelserna i förväg, som 
diskussionsämne långa rötter i den svenska transportpolitiken. Jag ska därför 
utveckla denna fråga något.  

Liksom olycksrisk kan denna åtgärd tas upp när myter, stereotypisering 
och ålderism förs på tal i relation till äldre och åldrande bilförare. Periodiska 
åldersbaserade kontroller diskuteras exempelvis som en aspekt av ålderism i 
boken Encyclopedia of Ageism.40 Kontrollerna har också utsatts för kritik i 
transportforskningen. Förordet i ett temanummer år 2006, ”Older Drivers’ 
Safety and Mobility: Current and Future Issues”, i transportforskningstid-
skriften Transportation Research part F: Traffic Psychology and Behaviour 
kan utgöra ett exempel på den tveksamhet som har uttryckts. 

One of the common catch-cries among the media when older people are in-
volved in road crashes is the need for widespread testing to identity those at 
risk. But it is right to question if this is likely to be effective. Is it simply a 
process seen to be necessary in doing something to address the so-called 
problem? Many of us have serious concerns about the current licensing au-
thorities’ abilities to sort out those unable to drive safely using the on-road 
test typically conducted when an older person is required to front up for a test 
of their driving ability. Moreover, the requirement for older drivers to have to 
demonstrate their continuing ability to drive (when younger drivers do not) 
has created much debate worldwide amongst road safety researchers, licens-
ing authorities, and the older people themselves.41 

 
Samtidigt har kontroller genomförts i praktiken i vissa industrialiserade län-
der, men inte andra. Variationerna mellan olika länder är stora både i vilka 
test som görs och vid vilken ålder de träder i kraft. En rapport från CIECA 
(en sammanslutning av körkortsmyndigheter i Europa) år 2006 berättar att 
fem (Frankrike, Tyskland, Österrrike, Belgien och Polen42) av 27 europeiska 
länder varken har några gränser för hur länge körkortet gäller eller annan 
form av uppföljning.43 I andra länder, däribland Sverige, är körkortets giltig-
het i praktiken obegränsad44 men läkare har skyldighet att anmäla till länssty-
relsen om en patient av hälsoskäl kan vara olämplig som förare. Anmäl-

                                                                                                                             
fråga, det hållbara samhället, är också frånvarande i empirin och jag har valt att inte utveckla 
ämnet.  
40 Ragland m.fl. 2005. 
41 Fildes 2006. För en genomgång av argument för och emot åldersrelaterade kontroller, se 
Langford & Koppel, 2006. Se även Hakamies-Blomqvist m.fl. 1999, s. 35–46, Whelan m.fl. 
2006, s. 34–50. 
42 I brödtexten anges Polen vara ett land utan några krav men i en sammanfattande tabell 
hävdas att det finns ett system där läkaren har anmälningsplikt, CIECA 2006, s. 48 och 50. 
43 CIECA 2006, s. 48–50. 
44 Sverige har ett system av administrativ förnyelse av körkort där nytt foto och namnteckning 
ska skickas in vart tionde år.  
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ningsskyldigheten är inte helt bindande utan det finns möjligheter att istället 
göra en frivillig överenskommelse mellan läkare och patient om att patienten 
slutar köra bil. Denna lösning är således inte explicit knuten till kronologisk 
ålder. 

Andra länder har, om vi återgår till CIECA-rapporten, mer omfattande 
uppföljning. Danmark har tester från 70 år. Från 80 år och framåt sker tes-
terna varje år. Norge har satt giltighetstiden på körkort kort och gott till 100 
år. Från 70 års ålder ställs dessutom krav på hälsointyg från läkare.45  I Fin-
land måste körkortsinnehavare ansöka om nytt körkort vid 70 års där läkarin-
tyg ska bifogas men införde också någon form av anmälningsplikt för läkare 
år 2004 när man samtidigt tog bort krav om läkarintyg vid 60 årsåldern.46 
Ytterligare andra länder har uppföljning av alla körkortsinnehavare. Spanien 
har omprövning vart tionde år fram till 45 års ålder då kontrollerna blir mer 
frekventa och sker vart femte år för att sedan nå en kulmen vid 70 år då de 
sker vartannat år. 47  

Transportpolitik – ett val grundat på förstudier 
I detta avsnitt ska jag diskutera ett avgörande val tidigt i avhandlingsarbetet 
som gjorde att studien och forskningsansatsen tog en viss riktning. Genom 
”förstudier” av massmedier, forskning och politik fann jag att det var möjligt 
att följa kontinuerliga utsagor om äldre och åldrande bilförare längre tillbaka 
i tiden i politiska dokument än i massmedier och forskning (se kap. 4). Detta 
innebar för det första att en, enligt min mening, spännande problematisering 
kunde göras. I politiken togs frågor om åldersgränser, hög ålder, hälsokon-
troller och körkort upp redan på 1930-talet vilket kan kontrasteras mot be-
skrivningen ovan att forskning om äldre och åldrande bilförare tog fart mot 
slutet av 1960-talet där äldre personer som körde bil antogs ha en förhöjd 
olycksrisk. Statistik kan i en sådan beskrivning framstå som central i former-
ingen av äldre och åldrande bilförare. Denna avhandling kommer dock ge-
nom att ha ett längre historiskt perspektiv argumentera för att hög ålder och 
bilkörning har problematiserats i transportpolitiken långt innan någon 
olycksstatistik kunde ge stöd för det.  

För det andra kunde jag följa utsagor om den i nutiden fortfarande kon-
troversiella åtgärden, periodiska åldersbaserade hälsokontroller över histori-
en. Transportpolitik är ett sammanhang där körkortsfrågor är framträdande. 
Denna avhandling följer därför utsagor om periodiska hälsokontroller vid 
hög ålder och analyserar på så sätt även hur utsagor om denna åtgärd dyker 
upp och dess relationer till andra utsagor.  

                               
45 CIECA 2006, s. 49 f. 
46 CIECA 2006, s. 54. 
47 CIECA 2006, s. 48 ff. 
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I politiken ordnades utsagor om äldre och åldrande bilförare framförallt i 
relation till resande och framträdde i dokument på departement och utskott 
som hanterade transporter. Jag sökte därför dokument främst från detta 
sammanhang för att finna utsagor om äldre och åldrande bilförare. Avhand-
lingen kan därför beskrivas som en studie om formeringen av äldre och åld-
rande bilförare i transportpolitiken, även om jag i några sammanhang berör 
relationer till andra politikområden såsom äldrepolitik.  

Denna avhandling är med andra ord trots en empiri bestående huvudsak-
ligen av politiska dokument inte i första hand en studie om politik. Jag har 
inte utvecklat och analyserat studien i förhållande till teorier om politik eller 
forskning om politik. Transportpolitik utgör istället det sammanhang där jag 
kunde finna den längsta sammanhängande historiska berättelsen om äldre 
och åldrande bilförare.  

Valet att fokusera på transportpolitik inverkade också på den diskursana-
lytiska läsningen av dokument. De transportpolitiska dokument från regering 
och riksdag som jag läste hade nämligen en särskild karaktär, de var i hög 
grad förhandlade och sållade. Utsagor om äldre och åldrande bilförare var 
också i allmänhet perifera och togs ofta upp kortfattat på enstaka sidor. Sam-
tidigt var det möjligt att se vilka större politiska sammanhang som utsagorna 
förekom i samt att analysera gränsdragningar och relationer till utsagor om 
andra trafikantkategorier. Detta medförde dilemman rörande fokus och kon-
text i den empiriska läsningen vilket i sin tur ledde till att jag blev inspirerad 
av Foucault, särskilt den arkeologiska inriktningen som jag uppfattade möj-
liggjorde kontextualisering på ett bra sätt (en utförligare beskrivning finns i 
kap. 4). 

Syfte 
Det övergripande syftet i denna avhandling är att studera formeringen av 
äldre och åldrande bilförare i svensk transportpolitik. Detta syfte kan i sin tur 
delas in i att 

1) studera formeringen av äldre och åldrande bilförare i relation till re-
sande och formeringen av vissa andra trafikantkategorier. 

2) studera formeringen av äldre och åldrande bilförare i relation till mer 
generella diskurser om de äldre och åldrande.  

Undersökningen av formeringen av äldre och åldrande bilförare, förutsätt-
ningar och gränsdragningar, görs således både i ”sidled”, i relation till resan-
de och jämförelser med hur vissa andra trafikantkategorier behandlas, och 
”djupled”, genom att spåra mer djupgående och generella diskurser om de 
äldre och åldrande. Detta studeras genom riksdagstryck och regeringsdoku-
ment men jag följer också i viss mån utsagor genom andra dokument såsom 
myndighetsrapporter och enstaka tidningsartiklar. 
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Det första delsyftet behandlar det sammanhang där ålder utgör en grund 
för kategorisering. Hög ålder, åldrande och de äldres bilkörning problemati-
seras, ofta samtidigt med utsagor om andra trafikantkategorier, i relation till 
resande. Jag konstruerar transportpolitiska diskurser baserat på övergripande 
ideal och problematiseringar om resande och gällande andra trafikantkatego-
rier studerar jag framförallt hur ”unga bilförare” tas upp. Det är dock det 
andra delsyftet som är i fokus. Jag analyserar hur de äldre, hög ålder och 
åldrande framträder och kan relateras till socialgerontologiska diskussioner 
om representationer av de äldre och åldrande. 

Tre frågeställningar ställs inledningsvis i studien.  
� Vilka diskurser eller diskursiva element ordnar utsagor om äldre 

och åldrande bilförare? Denna frågeställning beaktar också om 
det är möjligt att finna andra diskurser och diskursiva element vid 
sidan av studiens fokus på eventuella diskurser om de äldre och 
åldrande och transportpolitiska diskurser.  

� Är det möjligt att finna diskursiva skiften i historien där former-
ingen av äldre och åldrande bilförare förändrades? 

� Hur framträder utsagor om rörlighet i relation till äldre och åld-
rande bilförare? 

Valet av transportpolitik innebär vidare att denna avhandling presenterar en 
längre historia om äldre och åldrande bilförare i jämförelse med vad som har 
presenterats i tidigare översikter om forskningens historia. Det innebär att 
den empiriska studien genom sitt upplägg lyfter fram och problematiserar 
statistikens roll och åtgärden periodiska kontroller vid hög ålder. 

Den diskursanalytiska ansatsen inspirerades av Foucaults arkeologi som 
jag uppfattade möjliggjorde kontextualisering av utsagor i ett sammanhang 
där studieobjektet i fokus var perifert i de transportpolitiska dokumenten 
men i gengäld var omgiven av en rik empirisk kontext om resande. Genom 
arkeologin är det möjligt att försöka spåra underliggande reglerande diskur-
ser vilket jag i denna studie gör framförallt med fokus på diskurser om de 
äldre och åldrande. 

Förfrämligande och reflektion över den empiriska 
studiens fokus 
I de tre föjande avsnitten ska jag ta ett steg tillbaka och reflektera över några 
av avhandlingens utgångspunkter och på så sätt tydliggöra dem. En första 
fråga är vad det innebär att fokusera på äldre och åldrande bilförare. För att 
diskutera frågan utgår jag från sociologen Mats Börjessons text Diskurser 
och konstruktioner.48 Det är en text som är kritisk mot användningen av giv-

                               
48 Börjesson 2003. 
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na kategorier på ett oreflekterat sätt i diskursanalys. På så sätt erbjuder den 
ett visst hälsosamt problematiserande och ifrågasättande av studiens fokus, 
vilket utgör en hjälp att reflektera. Börjesson använder uttrycket ”de givna 
kategoriernas tyranni”49 och skriver: 

Forskarens ’story’ av verkligheten behöver innebära att en ny bild ges av 
världen – eller en gammal som dramatiseras på ett nytt sätt. Det ingen anled-
ning att betala skatt till forskares reproduktioner av världsbilder vi redan kän-
ner. Poängen med att undvika de kategorier och andra grundbeskrivningar 
som producerats inom ramen för specifika samhällspraktiker är, igen, att de-
finitionerna har producerats i självrefererande institutionella sammanhang 
och är avhängiga en lång rad försanthållanden och procedurer av politiskt 
slag. 50 

Det finns alltså en risk att givna eller etablerade kategorier reproducerar ett 
särskilt sätt, som är bestämt av ett institutionellt sammanhang, att se på värl-
den och som hämmar, som jag tolkar Börjesson, potentialen i diskursanaly-
tisk forskning. Börjessons kritik handlar också om att politiska intressen och 
institutionella sammanhang blir styrande i sådan forskning. Dessa frågor är 
svåra menar jag eftersom all forskning mer eller mindre är styrd av institu-
tionella sammanhang eller annorlunda uttryckt, diskursanalytisk forskning 
alltid samspelar med omgivande diskurser. Börjessons poäng är dock att 
denna relation också är bestämd av språket och han förespråkar därför att 
diskursanalytikern gör sig främmande inför givna kategorier.51 Ett sådant 
tillvägagångssätt menar Börjesson skapar möjligheterna att se nya samband 
och relatera till bredare fält. 52   

Inom vilka ramar är då äldre och åldrande bilförare konstruerad? För det 
första menar jag att studieobjektet behöver förstås som något mer än det 
diskursiva formandet av detta i ett specifikt sammanhang. Äldre och åldran-
de bilförare blir i Foucaults terminologi objekt i diskurser och det är först 
genom denna process som äldre och åldrande bilförare något mer ”empi-
riskt” bestäms. Det är således när äldre och åldrande bilförare blir av intresse 
i en diskurs som studieobjektet kan sägas formas och avgränsas mer speci-
fikt. Olika diskurser har sina särskilda objekt. Studieobjektet äldre och åld-
rande förare är med andra ord också något betydligt mer diffust och ospeci-
fikt än de diskursiva konstruktioner som jag diskuterar i denna analys. Äldre 
och åldrande bilförare har utgjort en form av sökljus, ett heuristiskt redskap, 
                               
49 Börjesson 2003, s. 184. 
50 Börjesson 2003, s. 186. 
51 Jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28. 
52 Börjesson polemiserar med (diskursanalytisk) forskning som har en realistisk grundval. 
Poängterandet av problematiken med givna kategorier förstår jag delvis i denna belysning. 
Med en konstruktionistisk grund finns ju en medvetenhet om att kategorier, även sådana som 
ses som utgångspunkter, är konstruerade och givna utifrån ett sammanhang så ett framhållan-
de av detta kan förefalla onödig. Men även i detta fall kan det tänkas att ett problematiserande 
av kategorier och deras sammanhang kan släppa loss fantasin. 
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vars mer specifika innebörder och gränsdragningar specificeras genom den 
empiriska analysen.  

Benämningen av studieobjektet har utgjort ett särskilt dilemma. Om jag 
till exempel kallade studieobjektet för ”äldre bilförare”, som är en vanlig 
benämning i resesammanhang, fanns risken att detta på förhand skapade 
associationer till ett fåtal bestämda diskurser och hade varit en främmande 
beteckning i andra. Jag har därför under perioder använt beteckningar som 
äldre bilkörande människor och äldre som bilförare i försök att åstadkomma 
någon form av distans till den tidigare nämnda vanliga beteckningen. Till 
slut valde jag dock, vad som har kallats för gerontologins två huvudbegrepp, 
nämligen de äldre och åldrande.53 Förståelsen av studieobjektet i denna stu-
die är präglad av gerontologins förståelse av och diskussioner om de äldre 
och åldrande (se kap. 2).54 Jag använder därför benämningen äldre och åld-
rande bilförare.55 Ibland för att variera språket använder jag också andra be-
nämningar. 

Ett sätt att förhålla sig till Börjessons kritik om kategorier som utgång-
punkt är således att empiriskt studera kategoriseringen och hur kategorier 
formas i sina institutionella sammanhang och genom diskursanalys visa hur 
dessa objekt konstrueras av särskilda regler, mekanismer och logiker och att 
använda detta för att problematisera objekten och ytterst illustrera deras kon-
tingens. Ett sådant förhållningssätt har många forskare som inspirerats av 
Foucault. För denna studie skulle det till exempel innebära att fokusera på 
transportpolitik som ett särskilt sammanhang och konstruera de dominerande 
diskurserna där äldre och åldrande bilförare blir objekt. 

Ett andra sätt att förhålla sig till Börjessons kritik vore att lyfta fram kon-
kurrerande och alternativa diskurser till de dominerande beskrivningarna om 
äldre och åldrande bilförare genom att komplettera med nya sammanhang. 
Eller helt enkelt lyfta fram de revor som finns i dominerande diskurser och 
peka på andra meningar som uttrycks samtidigt. I näranalyser, till exempel 
sådana som en del forskare som bygger på Fairclough gör, kan det vara möj-
ligt att peka på hur dominerande diskurser uttrycks i en text, men också hur 
en text kan dra in helt oväntade diskurser och kanske låta dem samspela för 
att forma en alternativ mening. 

Jag kommer att i första hand använda mig av det förstnämnda förhåll-
ningssättet och studerar förutsättningarna och villkoren för hur utsagor om 
äldre och åldrande bilförare ordnas i ett särskilt sammanhang, nämligen 
transportpolitik. Även om det vore av intresse med till exempel kontraste-
rande empiriska studier från andra sammanhang, särskilt som politik ofta är 
starkt problemorienterad, har jag varit tvungen att avgränsa mig. Jag arbetar 
                               
53 Green 1993. 
54 På dettta sätt betonar jag att analysen är perspektivistisk och att formeringen jag följer och 
konstruerar ingalunda är ”neutral”.  
55 Äldre och åldrande bilförare är således min egen gerontologiskt influerade kategori som 
fungerar som samlingsbegrepp för olika sätt att tala om äldre människor som kör bil. 
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således med att blotta förutsättningar och villkor för hur utsagor om äldre 
och åldrande bilförare ordnas i transportpolitiken och därigenom destabilise-
rande, vilket förhoppningsvis också öppnar för skilda och alternativa förstå-
elser.56  

För att förtydliga, studerar jag hur äldre och åldrande bilförare görs till 
objekt och inte i första hand hur äldre människor själva talar om sina erfa-
renheter av bilkörning, även om jag givetvis beaktar om de också framträder 
i sådana positioner. Dessa aspekter, subjektets berättelser och subjektets 
hantering av att utgöra objekt, är givetvis centrala för att kunna värdera och 
förstå effekterna av en diskurs men behandlas inte i denna avhandling.  

Forskarens position som diskursivt formad 
En andra fråga som rör avhandlingens utgångspunkter handlar om hur man 
som forskare ska hantera att man alltid befinner sig i ett diskursivt fält, att 
man förhåller sig till existerande diskurser och att den kunskap man produce-
rar är påverkad av tidigare diskurser.57 I denna avhandling blev denna fråga 
viktig eftersom jag blivit intresserad av kategoriseringen av äldre och åld-
rande bilförare genom att ha mött en tradition av sektorsforskning om trans-
porter. En stor del av denna tradition ligger under vad som i sökningen i 
SCOPUS benämnts transportforskning. Sociologiska perspektiv på transpor-
ter eller resande har, även om sociologi under de senaste åren varit på fram-
marsch (se kap. 3), varit marginella. Hur skulle jag förhålla mig till att denna 
studie i utgångsskedet kunde vara diskursivt positionerad i en särskild 
(”icke-sociologisk”) forskningstradition och samtidigt skulle beforskas soci-
ologiskt? Hur skulle jag hantera ”förförståelse”? Jag valde att arbeta med 
förförståelsen som ett led i problematiseringen snarare än att ignorera denna 
förutsättning.  

Dilemmat uppstod genom att jag dels hade något års erfarenhet från en 
forskningsmiljö (VTI) och sektorsforskning om transporter och dels rörde 
mig mellan denna forskningsmiljö och en sociologisk institution (Uppsala) 
under forskarutbildningen. Möjligheten var att två skilda forskningstraditio-
ner möttes, där frågor om äldre och åldrande bilförare var etablerade i den 
ena men kanske på, skulle jag vilja påstå, ett ganska oproblematiserat sätt 
medan frågorna i den andra traditionen knappt hade beforskats men där ett 
sociologiskt perspektiv som jag såg det rymde helt andra möjligheter till 

                               
56 Jag menar att även om man studerar förutsättningarna för kategorier och därigenom verkar 
destabiliserande kan det vara centralt att eftersträva att inte i för hög grad låsa sig i förväg i 
vad en kategori/kategorier innefattar. I denna fråga kan även inspiration hämtas från Foucault 
2002[1969] som i Vetandets arkeologi i stor utsträckning problematiserar givna enheter. Ett 
sätt att förhålla sig till detta är att låta frågan om vad som utgör en enhet delvis även vara en 
empirisk fråga. 
57 Se t.ex Burr 1995, s. 161.  
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reflektion och problematisering. Svårigheten bestod i att vara situerad i den 
förstnämnda miljön och samtidigt frigöra sig, tillgodogöra sig ett annat per-
spektiv, genom forskarutbildning i den andra miljön. Sannolikt inverkade 
erfarenheterna från sektorsforskning avhandlingens utgångspunkter. Socio-
logen Sven-Åke Lindgren brottas i sin avhandling Den hotfulla njutningen 
med ett liknande, om inte ett mer tillspetsat dilemma då han själv varit poli-
tiskt aktiv tidigare som ”aktör” på fältet han studerar, inte bara agerat som 
forskare. Lindgren hänvisar till ett förhållningssätt som ursprungligen här-
stammar från Bourdieu, nämligen epistemologisk vaksamhet. Lindgren skri-
ver:  

Bourdiues förslag innebär en radikal utmaning mot försöken att trolla bort 
forskningssubjektet, dvs. metodologiska och stilistiska grepp vars syfte är att 
rensa den vetenskapliga diskursen från sådant som har med forskarens person 
och position att göra. Det innebär också ett överskridande av de samhällsve-
tenskapliga objektivitetskriterierna som […] går ut på att redovisa och klar-
göra de egna värderingarna. [---] I hans projekt är den självreflexiva aktivite-
ten lika given som exempelvis utrönandet av validiteten hos insamlade data 
och reflexioner över den genererade teorins korrespondens med de sociala 
förhållanden och processer som den försöker förklara.58  

Reflexivitet i det egna arbetet kan därmed fungera ”som ett slags vaccin, 
som i viss grad skyddar sociologen från att bli ett värnlöst offer för effekter-
na av sin egen biografi, sin egen placering i det vetenskapliga fältet och sina 
relationer till andra fält”.59 För att dessutom tala i Anselm L. Strauss termer 
så behöver inte tidigare erfarenhet endast ses som ett problem och något som 
kräver frigörelse utan det kan vara värdefullt men kräva bearbetning. Strauss 
skriver: 

To that analysis, as will be seen, analysts bring experiences of various kinds. 
If not new to the research game, then they bring research skills and savvy to 
their analyses. What is in their heads also in the way of social science litera-
ture also affects their analyses. This is true, whether in the form of specific 
hypotheses and concepts or, more diffusely, an informed theoretical sensitiv-
ity (ways of thinking about data in theoretical terms) – to nuances in their 
data that less well-read researchers may lack in some degree. Equally impor-
tant is the utilization of experiential data, which consists not only of analysts’ 
technical knowledge and experience derived from research, but also their per-
sonal experiences (see also the next section, Induction, Deduction, and Veri-
fication). These experiential data should not be ignored because of the usual 
canons governing research (which regard personal experience and data as 
likely to bias the research), for those canons lead to the squashing of valuable 
experiential data. We say, rather, ‘Mine your experience, there is potential 
gold there!’60  

                               
58 Lindgren 1993, s. 20f. 
59 Broady 1991, s. 555. 
60 Strauss 1987, s. 10f. 
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Pragmatiskt sett, förutsättningar kan uppfattas och hanteras ur skilda per-
spektiv. Istället för att utgå från att det främst är problematiskt att diskurs-
analytiskt studera en företeelse som ligger relativt nära vad jag som forskare 
har mött ur andra perspektiv, eller låtsas som att dessa förutsättningar inte 
föreligger, ska jag peka några sätt på vilken utgångspunkterna och upplägget 
för denna avhandling kan ha influerats. Vissa delar är jag omedveten om 
men andra är jag medveten om och har försökt förhålla mig till.  

För det första skapade de tidigare erfarenheterna en stark motivation till 
att problematisera vad som hade kallats ”halta och lytta grupper” genom att 
studera kategorisering. Benämningen hade använts skämtsamt på ett möte på 
VTI om att det fanns en tendens att studera halta och lytta i trafiken, det vill 
säga yngre, äldre, funktionshindrade och (konstpaus för att markera skämtet) 
kvinnor. Frågan hade sedan ställts om inte trafikanter kunde studeras mer 
förutsättningslöst. Detta gjorde intryck på mig. Samtidigt fördelades vad jag 
kunde se ofta forskningsmedel med hänvisning till etablerade kategorier, det 
fanns forskningstraditioner baserade på kategorierna och många andra re-
striktioner som gjorde det enklare att fortsätta med etablerade kategorier och 
svårare att konstruera nya. Detta bidrog dock till att en diskursanalytisk an-
sats som kunde problematisera kategorier och peka på deras förutsättningar 
kom att framstå som värdefull. 

För det andra har avhandlingsarbetet bedrivits utifrån en inledande förstå-
else att trafiksäkerhet och mobilitet är möjliga diskurser om äldre och åld-
rande bilförare även om jag strävar efter att förhålla mig öppen till vilka 
diskurser som kan konstrueras i analysen av empirin. Detta motiverade mig 
till såväl en fördjupning av ”nutiden” som ett intresse för mobilitet, något 
som under stora delar av analysprocessen inte alls var självklart eftersom 
explicita utsagor om mobilitet i relation till äldre och åldrande bilförare i hög 
grad varit historiskt frånvarande. I den abduktiva processen blev jag också 
alltmer medveten om att en normativ utgångspunkt i studien var att mobilitet 
var viktig för äldre människor, vilket jag behövde förhålla mig till. 

För det tredje bidrog dessa erfarenheter också till mitt val att problemati-
sera och presentera en central kontext, rörlighet, vid sidan representationer 
om de äldre och åldrande tidigt i avhandlingen. 

Kontextualisering 
Jag har tidigare antytt att kontext och kontextualisering var centralt för denna 
avhandling och jag ska därför kommentera denna fråga innan jag går in på 
avhandlingens disposition. Enligt Margaret Wetherell rör en av debatterna i 
det diskursanalytiska fältet frågan om kontextualisering.61 Ska endast den 
mycket nära kontexten behandlas eller ska kontexten behandlas vidare, vad 
                               
61 Wetherell 2001, s. 387 ff. 
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kan betecknas som relevant kontext? I vissa diskursanalytiska studier med 
konversationsanalytisk inriktning finns som princip att endast urskilja kon-
texter som tydligt uppenbarar sig i ett empiriskt utdrag. Annan kontext för att 
föra fram nya förståelser ses som spekulativt. I andra diskursanalytiska in-
riktningar uppfattas kontext betydligt vidare, utan klara gränser för vad som 
kan vara relevant. Wetherell diskuterar i detta avseende ett bidrag från Stuart 
Hall. Han analyserar representationer av färgade människor i massmedier 
genom att föra in slaveriets och kolonialiseringens historia för att tolka mate-
rialet. Han för in en omfattande kontext utifrån för att förstå materialet.  

Jag har en bredare syn på kontext och arbetar med kontextualisering på 
flera sätt. All forskning och analys innefattar som jag förstår det i princip 
”kontextualisering” och det är därför svårt att tydliggöra ”all” kontextualise-
ring som görs. Men i stort sett har jag arbetat i tre huvudspår. För det första 
arbetar jag i läsningen av dokument med kontextualisering eftersom utsagor 
om äldre och åldrande bilförare är perifera och ofta dyker upp i samband 
med större politiska frågor. Jag studerar därför relationer mellan utsagor i 
dokumenten och pendlar mellan ett fokus på utsagor om äldre och åldrande 
bilförare och relationer mellan utsagor i mer övergripande transportpolitiska 
diskurser. Här inspirerades jag av Foucaults arkeologi. Denna kontextualise-
ring baseras på viss systematik där jag använder explicita analytiska verktyg. 
Jag följer emellertid också ibland utsagor utanför transportpolitiska doku-
ment och pekar på hur utsagor återkommer på andra håll i samhället.  

För det andra låter jag tidigare forskning om representationer av de äldre 
och åldrande liksom rörlighet vara centrala kontexter inför analysen. Dessa 
utgör en grund för problematisering och bidrar till att skapa fokuserings-
punkter för analysen. På detta sätt skiljer sig denna avhandling i upplägg 
från vad jag uppfattar är typiskt för Foucaults studier eftersom jag diskuterar 
och presenterar dessa kontexter explicit före de avsnitt som jag presenterar 
som den diskursanalytiska studien. I praktiken har dessa kontexter utgjort en 
del i den abduktiva processen för att problematisera kategoriseringen av 
äldre och åldrande bilförare.  

För det tredje förstår jag formeringen av äldre och åldrande bilförare i re-
lation till samhällsförändring och hur annan ”historisk” forskning som be-
skriver äldre människors roll i samhället och bilismens utveckling. De mer 
övergripande beskrivningarna skapar dels ett historiskt sammanhang och 
utgör dels en hjälp i analysen för att bland annat avgöra diskursiva skiften.  

Disposition 
Avhandlingen består av nio kapitel men kan delas in i tre övergripande delar. 
Den första inledande delen innefattar fyra kapitel som problematiserar, pre-
senterar centrala kontexter och analysram. Det första kapitlet ger en över-
gripande problembeskrivning, redogör för syfte men reflekterar också över 
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avhandlingens utgångspunkter. Det andra kapitlet redogör för socialgeronto-
logisk forskning om de äldre och åldrande. Avhandlingens förståelse av stu-
dieobjektet äldre och åldrande bilförare bygger på gerontologiska diskussio-
ner om de äldre och åldrande. I detta kapitel presenterar jag även tre repre-
sentationer som varit centrala i relation till de äldre och åldrande och som 
visade sig vara fruktbara i analysen. Dessa var 1) det normativa tredelade 
moderna livsloppet som har illustrerats genom ålderstrappan 2) dubbla dis-
kurser om de äldre och åldrande och 3) underliggande samhälleliga värden 
som inverkar på representationer om de äldre och åldrande. Det tredje kapit-
let är en problematisering av begreppet mobilitet och en diskussion om kon-
texten resande. Det fjärde kapitlet handlar om den diskursanalytiska ansatsen 
i avhandlingen som inspirerats av Foucaults arkeologi, valet av transportpo-
litik, analysram, material och konstruktionen av diskurser i praktiken.  

Den andra delen i avhandlingen utgörs av de empiriska kapitlen fem till 
och med åtta. Övergripande i de empiriska kapitlen är hur det normativa 
tredelade moderna livsloppet framträder genom vad som kan sammanfattas 
som utträde. Utsagorna om äldre och åldrande bilförare berör till stor del 
utträde eller inte utträde. Det femte kapitlet handlar mer specifikt om hur 
diskursen förarurval växer fram från 1900-talets början och den första peri-
oden i formeringen av äldre och åldrande bilförare från år 1934 till år 1967 
då högertrafikomläggningen sker. Under denna period tas hög ålder framför-
allt upp i diskursen förarurval, och periodisk omprövning av körkort vid hög 
ålder blir en lösning som återkommande diskuteras. Det sjätte kapitlet hand-
lar om den andra perioden från 1967 till år 1991. Vid periodens början sker 
den stora institutionaliseringen av trafiksäkerhet där äldre och åldrande bilfö-
rare även blir av intresse i diskursen trafiksäkerhet. Informationskampanjer 
för att stödja eller uppmuntra utträde är en lösning som avtecknar sig under 
denna period. Det sjunde kapitlet handlar om den tredje perioden från 1991 
fram till i dag då diskursen äldres mobilitet framträder. Utträde är fortfaran-
de framträdande men det finns tecken på att vissa diskursiva förändringar har 
skett. Kapitel åtta är en utökad analys av dokument under åren 2000 till 
2006. På så sätt är det möjligt att tydliggöra diskursen äldres mobilitet och 
diskursiva förändringar som skett i formeringen. Centralt är att det vid denna 
tidpunkt framträder utsagor som överskrider idén om utträde.  Om det under 
de två första perioderna hade handlat om att äldre och åldrande bilförare inte 
utträdde i tid så framkommer i kapitel åtta utsagor om att äldre och åldrande 
bilförare utträder för tidigt.  

Den tredje delen består av det avslutande kapitel nio som sammanfattar 
och diskuterar de diskursiva förändringar som skett dels vid det första dis-
kursiva brottet vid tiden för högertrafikomläggningen och dels vid det andra 
diskursiva brottet år 1991. 
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2. Representationer av de äldre och åldrande 

Denna avhandling handlar om formeringen av äldre och åldrande bilförare. 
Men den är också en berättelse om synen på de äldre och åldrande i ett speci-
fikt fält, rörlighet, och hur denna hanteras politiskt. För att förstå det generel-
la och underliggande behöver vi förstå dess skepnader och metamorfoser i 
olika sammanhang. En viktig fråga för denna studie har således varit om och 
i så fall hur mer generella diskurser och diskursiva element om de äldre och 
åldrande framträder. I föreliggande kapitel ska jag göra en orientering om 
hur de äldre och åldrande har formats diskursivt. På så sätt problematiserar 
jag också begreppen de äldre och åldrande som jag använder för att beskriva 
mitt studieobjekt.  

En fråga om begrepp – kategori, representation och diskurs 
Innan jag diskuterar det diskursiva formandet av de äldre och åldrande vill 
jag kort ta upp en fråga om begrepp. De forskningsdiskussioner som jag 
hänvisar till innefattar bland annat debatter som i Sverige har förts under 
benämningen ”bilden av de äldre”62 och i engelskspråkig litteratur ”images 
of aging”.63 Emellanåt används också begreppet representation. En första 
fråga är hur bild förhåller sig till ett diskursanalytiskt perspektiv? Håkan 
Jönson menar i sin diskursanalytiska studie om bilder av de äldre att bild 
skulle kunna uppfattas som framställningar i många olika former som till 
exempel text, fotografier, och tavlor.64 Det är på så sätt inte några större pro-
blem att införliva bilder i ett diskursanalytiskt ramverk och betrakta dem 
som diskursiva. På vissa sätt är dock inte metaforen bild helt lyckad eftersom 
den dels skapar konnotationer till ikonografiska framställningar och dels blir 
lite besynnerlig i jämförelse med diskurs som ofta metaforiskt beskrivs som 
”talet om något”. Vidare kan frågor ställas om hur benämningen bild skulle 
användas om bilism, hur fungerar det att tala om bilder av bilismen eller 
bilder av bilen? Inte helt tillfredsställande enligt min mening. Istället väljer 
jag att övergripande tala om representationer i anslutning till de socialgeron-
tologiska diskussionerna om bilden av de äldre. I denna avhandling ser jag 
representationer som diskursiva och det finns inte någon avgörande skillnad 
                               
62 Se t.ex. Blom 1987, Jönson 2001.  
63 Se t.ex. antologin Images of aging: cultural representations of later life Featherstone & 
Wernick (1995), se även Featherstone & Hepworth 1994, 1995.  
64 Jönson 2001, s. 14, se även Featherstone & Hepworth 1995 för en liknande användning för 
engelskans ”image”. 
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i den språkfilosofiska synen mellan representation och diskurs. Men medan 
jag senare utvecklar diskursbegreppet och använder det som ett analytiskt 
verktyg i den empiriska studien väljer jag här att mer övergripande använda 
representation för att hänvisa till de socialgerontologiska diskussioner som 
har förts under benämningen bilden av de äldre där såväl diskurs, värden och 
bild har använts som teoretiska begrepp.65  

Problematisering av åldrande och de äldre  
För att problematisera begreppen åldrande och de äldre har jag vänt mig till 
diskussioner om gerontologi. Dessa kritiska inomvetenskapliga samtal66 pro-
blematiserar enligt min mening begreppen på ett givande sätt samtidigt som 
de tydliggör vissa centrala representationer av åldrande och de äldre inom 
gerontologin. Det senare är av intresse, även i en studie som inte undersöker 
vetenskap i första hand, genom att dominerande representationer i geronto-
login också kan uttrycka mer generella samhälleliga representationer.67  

Bryan S. Green hävdar i sin bok Gerontology and the construction of old 
age: a study in discourse analysis att åldrande och de äldre utgör gerontolo-
gins68 huvudbegrepp69 vilka organiserar dess fält. Om jag börjar med åldran-
de så kallar till exempel sociologen Lars Tornstam sin översikt över social-
gerontologi för Åldrandets socialpsykologi och ägnar ett kapitel åt åldrande-
begreppet. Begreppet de äldre är jämförelsevis nedtonat och utgör ingen 

                               
65 Se t.ex. Hall 1997 som tar upp såväl semiotik som diskursanalys som teoretiska infalls-
vinklar på representationer. Med detta vill jag påpeka att användningen av begreppet repre-
sentation jämsides med till exempel diskurs inte är ovanlig. 
66 Jag kallar det för inomvetenskapliga samtal eftersom avsnittet bygger på kritiska studier av 
gerontologi som vetenskap, vilket kanske främst är av intresse för gerontologer. Men förfat-
tarna till studierna uppfattar sig inte nödvändigtvis som gerontologer, se t.ex Green 1993.  
67 Det går naturligtvis inte att göra en distinktion mellan gerontologi och samhälle, gerontolo-
gin är en del av samhället. Se t.ex. Tornstam 1992 för en diskussion om hur liknande före-
ställningar återfinns i såväl gerontologi som samhället i övrigt.  
68 I den engelskspråkiga litteraturen som till stor del ligger bakom detta avsnitt används be-
greppet gerontologi (Green 1993, Katz 1996, Achenbaum 1995). Katz gör en distinktion 
mellan gerontologi som inbegriper t.ex. sociologi, demografi och psykologi och geriatrik som 
handlar om medicinska aspekter, 1996, s. 29. Lars Tornstam gör en distinktion mellan geria-
trik och socialgerontologi där han menar att det förra studerar biologiska och medicinska 
aspekter av åldrande och det senare studerar psykologiska, socialpsykologiska och sociala 
dito, Tornstam 1998, s. 1. Definitionerna av gerontologi och socialgerontologi ligger därmed 
väldigt nära varandra hos de båda författarna (även om de kan ha något skilda konnotationer) 
genom att de båda begreppen konstrueras genom en distinktion mot geriatrik. I denna studie 
är eventuella skillnader mellan socialgerontologi och gerontologi inte av intresse utan jag 
använder båda begreppen synonymt. 
69 Green kallar sådana begrepp för såväl ”legisigns”, ”master categories” och ”master con-
cepts”, där framförallt det första är vad jag tolkar som den centrala termen, se t.ex. 1993, s. 
21, 106 f. Jag väljer emellertid att tala om huvudbegrepp på svenska för att återge diskussio-
nen, dels för att inte lyfta fram termer från semiotiken och dels för att främst använda katego-
ri/kategorier för äldre och åldrande bilförare.  



 36 

grund för en särskild kapitelindelning. Tornstam hänvisar till Johannes J. F. 
Schroots och definierar åldrande som en ”händelsekedja av förändringar 
eller transformationer, där varje sådan förändring eller transformation inne-
bär en kumulativ förändring av tidigare förhållanden.”70 Åldrande betraktas 
således som en eller flera processer. De erfarenheter vi skaffar oss genom 
livet påverkar och följer oss, även om vi kan förhålla oss på många olika sätt 
till dem, vår kropp förändras med tiden. Åldrande har vidare indelats på flera 
olika sätt till exempel biologiskt, psykologiskt, socialt, funktionellt, subjek-
tivt och biografiskt åldrande. Dessutom, såsom Green har påpekat, lyckas 
olika grenar av gerontologin att detaljerat specificera, studera och diskutera 
åldrande ur helt skilda aspekter. 

The scale and reach of these categories in articulating a gerontological order 
of discourse among manifold details are impressive. Their range of inscrip-
tion extends from body tissues to census tables, and from institutional cere-
monies of passage to familiar minutiae of everyday life. [---] Medical re-
searchers inscribe aging symptomatically in reaction time decreases, reduced 
cardiovascular efficiency […]. Psychologists inscribe aging in measures of 
memory performance, information processing, and mental health; sociolo-
gists inscribe it in role loss, patterns of interaction, and provisions of care 
services. [---] The power of categories to make connections between mani-
fold things, to synthesize details into a subject matter, thereby appropriating 
them and making them available for discursive recognition, is amply demon-
strated in the legisigns of gerontology.71   

Åldrande kan med andra ord betraktas som ett huvudbegrepp, ett begrepp 
som möjliggör och lyckas hålla samman ett stort antal skilda beskrivningar 
och förståelser. Det är också på detta sätt som jag betraktar begreppet i den-
na studie, det är ett begrepp som används på ett stort antal sätt. Snarare än att 
definiera begreppet eller diskutera olika definitioner är denna avhandlings 
intresse hur begreppet används om äldre och åldrande bilförare i transportpo-
litiken.  

Genom att ett stort antal ansatser möjliggörs, är det kanske inte förvånan-
de att gerontologi som vetenskaplig disciplin eller fält72 betraktar sig som 
multidisciplinär. Men trots detta har åldrandet studerats snävt, påpekar kri-
tiska studier som gjorts av gerontologin. Vid vetenskapliggöranden av åld-
rande har vissa ansatser och perspektiv dominerat starkt vilka därigenom har 
skapat en begränsad förståelse av åldrande.73  

En dominerande syn på åldrande är biologiskt åldrande. En rot till denna 
är en medikalisering av kroppen som skedde under 1800-talet anser Stephen 
                               
70 Tornstam 1998, s. 22. 
71 Green 1993, s. 109. 
72 Det finns en diskussion om huruvuda gerontologin är en vetenskaplig disciplin eller inte. 
Jag tar inte ställning till frågan då den inte är relevant för denna studie. För frågan se t.ex. 
Achenbaum 1995, s. 13 f. och Katz 1996, s. 4. 
73 För sådana diskussioner se Green 1995, Katz 1996 och Achenbaum 1995. 
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Katz.74 Den förmoderna uppfattningen om kroppen som del av en större 
kosmisk helhet byttes mot en syn där kroppsliga förändringar tolkades som 
tecken på förändringar inom kroppen. Detta skapade möjligheter för medi-
cinska vetenskaper att separera den åldrade kroppen från andra kroppar. Om 
det tidigare i förmodern tid hade varit möjligt att uppfatta att en människa 
var själsligt gammal i vissa bemärkelser fastän han eller hon var ung (ett 
typiskt exempel är Jesus) och vice versa så blev kroppsliga symptom avgö-
rande i modern tid för vem som betraktades som gammal. Detta särskiljande 
av den åldrade kroppen i de medicinska vetenskaperna bidrog även till att 
skapa en syn på hög ålder som sjukdom.75 De kroppsliga symtomen på hög 
ålder skiljde sig från det som sågs normalt och betraktades därför som pato-
logiska.  

Få gerontologer torde i dag ha kvar uppfattningen att hög ålder är en 
sjukdom. Men relationen mellan hög ålder och sjukdom betraktas fortfaran-
de som problematisk i gerontologin. Hög ålder handlar ur detta biologiska 
perspektiv om särskiljandet av ett stadium i livet baserat på kroppsliga teck-
en. Vilka kroppsliga tecken kännetecknar den som är gammal jämfört med 
icke gammal? Vissa kroppsliga förändringar som går att bota kan förekom-
ma hos äldre människor, men hur ska man skilja dem från kroppsliga föränd-
ringar som inte går att bota? Ett annat sätt att hantera relationen mellan hög 
ålder och sjukdom, än att se hög ålder som patologisk, är att göra en distink-
tion mellan normalt, friskt åldrande samt patologiskt åldrande. Thomas R. 
Cole argumenterar dock för att den distinktionen snarare kan betraktas som 
ett kontinuum där det vid ena polen är lätt att göra en gränsdragning medan 
det vid den andra polen är ytterst problematiskt att skilja mellan tecken som 
tillhörande antingen det så kallade normala eller patologiska åldrandet.76  

Ovan har jag glidit från en diskussion om åldrande till en avgränsning av 
densamma. Detta, att en avgränsning av åldrande görs, är också något som 
kan ses som grundläggande för gerontologin. Åldrande förstås som en pro-
cess som sträcker sig från vaggan till graven och fungerar därför inte riktigt 
som ett enda huvudbegrepp för att organisera och hålla samman det veten-
skapliga fältet gerontologin; det behövs även en avgränsning av vilka som är 
de äldre, vad som är hög ålder eller ålderdom. Hög ålder och ålderdom skul-
le kunna ses som begrepp refererande till ett stadium i livet medan de äldre 
beskriver en population. Green uppfattar som tidigare nämnt att de äldre är 
det andra huvudbegreppet i gerontologin, att en grund för gerontologin är 
urskiljandet av en population och jag ska därför fortsätta med att diskutera 
begreppet de äldre. 

                               
74 Katz 1996, s. 29–48. Se även Odén 1996, Kirk 1992.  
75 Katz 1996. Jfr Achenbaum 1995. Kirk 1992 menar att hög ålder invaderades av patologi 
under 1800-talet men att den medicinska forskningen som utvecklades samtidigt ifrågasatte 
uppfattningen om hög ålder i sig en sjukdom. 
76 Cole 1992, s. 238. 
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De äldre kan alltså uppfattas som ett begrepp för att känneteckna en popu-
lation. För att urskilja och beskriva populationen har demografi varit viktig. 
Green kallar demografi för ”den strategiska kärnan” i gerontologi och påpe-
kar att till exempel de flesta översikter och introduktioner till gerontologi 
börjar med en sifferexcercis i tabeller och diagram där de äldres andel och 
förändringar i andel av befolkningen beskrivs och populationens göranden 
och låtanden redovisas på olika sätt.77 Statistik över populationer, inklusive 
äldre, fanns dock långt innan gerontologin började betraktas som vetenskap 
eller fält, vilket skedde under 1900-talet.78 W. Andrew Achenbaum nämner 
hur federala och statliga organ i USA räknade äldrepopulationer redan några 
decennier in på 1800-talet.79 En liknande, om än tidigare daterad, historia 
berättar Green som påpekar hur statistik om förväntad livslängd, sjukdomar 
och åldersrelaterade dödsorsaker började samlas under 1700-talet.80  

Stephen Katz pekar på hur praktikerna och diskussionerna om demografi 
utvecklats till en särskild, vad han kallar för, alarmistisk demografisk 
diskurs.81 En rot till denna diskurs hävdar han är en alarmistisk tradition in-
fluerad av Malthusiansk ekonomi där växande populationer av fattiga och 
marginaliserade grupper antas skapa ekonomiska problem och politisk insta-
bilitet. En annan rot är statistik om ett åldrande samhälle, ett samhälle med 
en växande andel äldre människor. Resultatet är en diskurs där en växande 
andel äldre människor i samhället framställs som ett hot, en börda, en kata-
strof för samhället.82 

Katz ställer också frågan om vilka teknologier och institutioner som bi-
dragit till att särskilja de äldre som en särskild population. I fallet med den 
alarmistiska demografin menar Katz att survetytekniken och statistisk meto-
dologi varit centrala. Men även andra tekniker och institutioner har bidragit 
till att forma uppfattningarna om populationen de äldre som homogen. Katz 
exemplifierar med utvecklingen från fattighus till ålderdomshem i USA. I 
fattighusen samlades flera marginaliserade grupper som uppfattades vara i 
                               
77 Green 1993, s. 147. 
78 Katz, som studerar rötterna och formationen av den gerontologiska kunskapen även före 
1900-talet, talar om en gemensam diskurs om ålderdom som skapade förutsättningarna för 
både geriatrik och gerontologi. Dessa båda termer började användas tidigt på 1900-talet men 
refererade båda till medicinska aspekter. Det är först efter 1940 som gerontologin började 
skilja sig från geriatriken och inkorporera icke-medicinska vetenskapliga ansatser från t.ex. 
psykologi och sociologi, Katz 1996, s. 29. Green som daterar gerontologin som fält ungefär 
samtidigt (1950-talet) påpekar dock att vissa gerontologer anser att det först var på 1970-talet 
som gerontologin fick gensvar i akademin. Gerontologin uppfattar sig som en ung vetenskap 
eller fält, 1991 s. 9 och 38.  
79 Achenbaum 1995, s. 190. 
80 Green 1993, s. 42. 
81 Katz 1996, s. 69. 
82 Jfr Green 1993, s. 145 ff. Se även Tornstam 1998, s. 55–72 för en diskussion och kritik av 
demografi grundat på svenska data och Hammarström 1995 som i en populärvetenskaplig 
artikel diskuterat svenska metaforer om äldre såsom åldersexplosionen, den demografiska 
bomben, försöjrningsbördan m.m. och deras konsekvenser. Dessa metaforer kan tolkas ingå i 
vad Katz kallar för alarmistisk demografisk diskurs.  
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behov av samhällets hjälp. En efter en plockades dessa grupper bort. Efter-
hand beboddes därför fattighusen mestadels av äldre människor. Från början 
av 1900-talet började därför många fattighus kallas för ”ålderdomshem”. 
Även om många äldre människor, liksom tidigare, aldrig hade satt sin fot på 
fattighuset och bodde kvar hemma skapades en uppfattning om de äldre som 
en population av beroende och behövande människor.  

Poängen med Katz beskrivning av utvecklingen från fattighus till ålder-
domshem är olika samhälleliga institutioners betydelse för såväl särskiljan-
det av och uppfattningar om de äldre som population. Med detta synsätt kan 
Greens påstående, även om det sker med en helt annan vokabulär, att en av 
gerontologins grunder är ”de beroende” äldre införlivas. Institutioner med 
inriktning på vård och omsorg har varit viktiga för gerontologin förståelse av 
de äldre. Den omfattande institutionaliseringen av vård och omsorg har bi-
dragit till att äldre som betraktas som beroende har rönt särskilt intresse, 
vilket bidragit till att forma uppfattningarna av hela populationen de äldre. 
Green framhäver att flera nya klassificeringar av de äldre och åldrande i 
gerontologin såsom ”yngre äldre” i relation till ”äldre äldre” ytterst återspeg-
lar den vikt som oberoende-beroende har för gerontologin.83   

Jag har ovan diskuterat dels åldrande, och hur förståelsen av den starkt 
har påverkats av en medikalisering av kroppen, och dels de äldre som popu-
lation. Här vill jag förtydliga något som redan i viss mån har framkommit, 
nämligen att även en population kan åldras. Åldrande innefattar alltså inte 
endast individuellt åldrande, hur enskilda människor kan åldras ur olika 
aspekter, utan man talar också om populationers åldrande. Green menar att 
länkar mellan individuellt åldrande och populationers åldrande är ytterst 
centrala för gerontologin.  

I will argue that it is the topic, the legible phenomenon, of population aging 
that allows the tremendous diversity of aging – personally experienced, 
medically defined, institutionally defined, and culturally defined aging – to 
be gathered into a single, cogent object of discourse: the aged. Gerontology 
works between individual and population aging but is founded and depends 
for its coherence on the latter.84  

Gerontologi, såsom den har växt fram till dagens vetenskap, kan med andra 
ord betraktas som organiserad i förhållande till begreppen åldrande och de 
äldre men där begreppen även starkt länkas samman. Begreppen möjliggör 
ett stort antal ansatser, men ett fåtal övergripande representationer har domi-
nerat förståelsen av dem. Jag har också pekat på den homogenisering som 
skett, eftersom konstruktionen av de äldre som population har skett genom 
att den beskrivits på ett fåtal dominerande sätt. Sådana föreställningar om de 
äldre som en homogen population har samtidigt kritiserats starkt i gerontolo-

                               
83 Green 1993, s. 83. 
84 Green 1993, s. 44. 
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gin och istället har heterogeniteten lyfts fram. Förutom att det kan tyckas 
vara en berättigad kritik, om ett fåtal representationer har dominerat, så har 
det också hävdats att ju äldre vi blir desto mer olika förefaller vi bli. Om 
barn i en skolklass kan förefalla olika så är det inget mot de olikheter de 
uppvisar i livsstilar, intressen, hälsa med mera i medelåldern för att inte tala 
om till exempel 70-årsåldern. Bernice L. Neugarten kallar detta för ”lives fan 
out with time”.85 Men ifall det historiskt har funnits några dominerande och 
ensidiga förståelser av de äldre och åldrande i gerontologin så vill jag påstå 
att det åtminstone de senaste decennierna förts omfattande kritiska diskus-
sioner som troligen har vidgat förståelsen. Förutom framlyftandet av hetero-
genitet så har till exempel närliggande frågor som ålderism, ifrågasättande av 
nödvändigheten att överhuvudtaget särskilja ett särskilt stadium i livet och 
positiva bilder av åldrande tagits upp (se nedan). 

Jag ska kortfattat behandla ytterligare ett begrepp, ålder. Det kan uppfat-
tas relatera till ett ålderssystem i samhället. Ålder är en något ovanlig kate-
gori, om vi ser den som kategori, genom att vi ideligen träder in och ut ur 
olika ålderskategorier, även om det sker i en viss riktning mot allt högre 
åldrar. Samhället är samtidigt stratifierat med avseende på ålder, så att vid 
vissa åldrar möter vi vissa institutioner, normer och förväntningar medan vid 
andra åldrar är det andra. Grundskolan och pensionärssystemet kan utgöra 
tydliga exempel på institutioner knutna till särskilda åldrar.  

Denna studie tar sitt avstamp i ett studieobjekt med till viss del flytande 
gränser, äldre och åldrande bilförare, och undersöker hur den formas diskur-
sivt. Under vilka förutsättningar har äldre och åldrande bilförare blivit objekt 
i särskilda diskurser? Ovan har jag problematiserat begreppen åldrande och 
de äldre och pekat på begreppens obestämbarhet samtidigt som ett fåtal an-
satser har dominerat och format förståelsen av dem. Utgångspunkten för 
denna studie är därför en öppenhet för hur studieobjektet skulle kunna for-
mas och jag anger därför inte någon särskild kronologisk ålder, eller på 
andra sätt gör utförliga definitioner, på förhand. Istället är det genom 
diskursanalysen som äldre och åldrande bilförare specificeras.  

Representationer av de äldre och åldrande i samhället 
Från problematiserande av begreppen åldrande och de äldre och i viss mån  
hur de har använts i gerontologin ska jag vända mig till gerontologisk forsk-
ning om representationer av de äldre och åldrande i samhället. Detta är en 
omfångsrik diskussion där jag endast kommer att utveckla några aspekter 
som visade sig var särskilt centrala vid analysen av empirin. Men jag ska 
först skissera några grundläggande iakttagelser och påståenden som förefal-
ler vara vitt accepterade i gerontologin. Den första iakttagelsen handlar om 
                               
85 Neugarten 1996 [1979], s. 48. 
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förekomsten av negativa representationer av de äldre i samhället. Lars Torn-
stam har kallat detta för att vi har ett underliggande eländesperspektiv på de 
äldre och hög ålder.86 Thomas R. Cole förlägger sina iakttagelser till att så-
dana negativa representationer dominerade från början av 1900-talet fram till 
och med slutet av 1960-talet i USA och Europa då ålderdomen och åldrandet 
vetenskapliggjordes och konstruerades i termer av problem som potentiellt 
skulle lösas.87 Håkan Jönson menar att de äldre fick status som samhällspro-
blem under 1900-talet.88 Från 1960-talet och framåt, samtidigt med många 
andra kritiska rörelser och debatter i form av till exempel feminismens andra 
våg och Vietnamrörelsen i USA, hävdar Cole, kom dock en stark kritik inom 
gerontologin mot de negativa föreställningarna om de äldre och åldrande. 
Begreppet ”ageism” (sv. ålderism) myntades av psykiatrikern Robert N. 
Butler år 1969 i en sedermera klassisk artikel89 och det har hävdats att en 
gammal historia på så sätt fick sitt namn.90 Det växte fram en anti-ålderism-
rörelse som arbetade mot ålderism genom att såväl kritisera negativa repre-
sentationer av de äldre som lansera nya och alternativa positiva sådana.91 Det 
finns således uppfattningar att negativa representationer av de äldre och åld-
rande, åtminstone under den tidigare delen av 1900-talet dominerade i sam-
hället, men även en tradition av kritik inom gerontologin mot sådana negati-
va representationer och särbehandling av äldre människor från slutet av 
1960-talet. 

Synen på 1900-talet som en mörk period för äldre människor har samti-
digt kritiserats som ensidig och vilande på en myt om den gamla goda tiden. 
Som historikern Birgitta Odén har påpekat kan glorifierandet av det förflutna 
uppfattas som en kritik av samtiden92 och, kan man tillägga, som en kritik av 
och berättelse om moderniseringen av samhället. Det är med andra ord, me-
nar jag, svårt att göra generaliserade beskrivningar av de äldre och åldrande. 
Det finns inte endast en form av representationer utan de kan vara motstridi-
ga, ambivalenta och starkt situationsberoende. Samtidigt vill jag ändå påpeka 
att vissa generella förändringar är svåra att förbise såsom att det främst är 
under 1900-talet som vetenskapliggörandet av ålderdomen och åldrande har 
skett där de äldre utgör en särskild population av vetenskapligt intresse. Före 
dess, fram till mitten av 1800-talet, var det frågan om hur livet kunde för-
längas som var av intresse och människor som levt särskilt länge togs upp 
som exempel i vetenskaperna. Det är också under 1900-talet som många 
nutida välfärdsreformer genomförs. Men samtidigt som reformerna sannolikt 

                               
86 Tornstam 1992, 1998 se t.ex. s. 106 f. 
87 Cole 1992, t.ex. s. xxiv ff. 
88 Jönson 2001, s. 28, jfr 2002, s. 61–77. 
89 Butler 1969. Redan år 1968 hade dock Butler börjat använda begreppet i föreläsningar och 
föredrag, Andersson 2002, s.104.  
90 Gruman 1978, s. 362. 
91 Cole 1992, s. 227 ff, Featherstone & Hepworth 1995, s. 30 ff. 
92 Odén 1994, s. 7 f. 
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skapade bättre villkor för många äldre människor så byggde de ofta på en 
argumentation där negativa aspekter av ålderdom och åldrande betonades. 

Den andra iakttagelsen jag vill lyfta fram handlar om den ambivalens som 
många studier om representationer av de äldre och åldrande har pekat på. 
Dessa studier pekar på förekomsten av representationer som nästan kan sä-
gas härröra från två motsatta poler. Från den ena polen utmålas äldre i mörka 
negativa färger. Detta yttrar sig till exempel i ett flertal negativa stereotyper 
såsom att äldre är sjuka, impotenta, isolerade, fattiga, deprimerade och har 
kognitiva nedsättningar.93 Från den andra polen framställs äldre människor 
på ett nästan ensidigt positiv sätt. Äldre människor är aktiva, resursstarka 
och kärnfriska, de hoppar fallskärm i reklamen och springer maratonlopp. 
Det har kallats för hoppla-perspektivet. Positiva stereotyper om äldre har 
hävdats vara att de är vänliga, visa, glada, helt fria och har politisk makt.94 
Denna syn på föreställningar om äldre som utgående från två motpoler har 
kallats för dubbla diskurser om äldre.95 ”Positiva” representationer behöver 
inte i sig peka mot en uppvärdering av de äldre och åldrande jämfört med 
”negativa”. Som Owe Ronström har påpekat kan dubbla diskurser ses som 
skillnadens språk, det är ett vanligt språk gentemot invandrare, barn, kvinnor 
och alla som betraktas som avvikare och faller utanför normalitetens ram.96  

För denna studies del, för att sammanfatta, betyder det att de transportpo-
litiska dokument jag analyserar senare i denna avhandling är hämtade från en 
tid där det har hävdats att negativa representationer av de äldre och åldrande 
har dominerat, under åtminstone första delen av 1900-talet. Det kan dessut-
om påstås, framförallt om vi följer Cole, att det samtidigt har existerat en 
underordnad tradition av starkt positiva representationer, det har funnits en 
dubbelhet.97 Inom gerontologin formas dessutom en anti-ålderistisk fåra som 
arbetar mot ålderism från slutet av 1960-talet. Samtidigt menar Cole att den 
postmoderna tiden utmanar dualismen. Vid tiden för denna avhandling går 
det, om Coles beskrivning är riktig, att anta att det kan existera en mångfald 
av beskrivningar av äldre och åldrande. Denna historiska beskrivning om 
såväl negativa representationer och dubbla diskurser har framförts såväl i 
anglosaxisk som svensk forskning. 98 

                               
93 Palmore 1999, s. 20–28. 
94 Se Palmore 1999, s. 34–40. 
95 Ronström 1998, s. 45 f., jfr Öberg 1997, s. 27–35, Palmore 1999. 
96 Ronström 1998, s. 45 f, jfr Pickering 2001. 
97 Cole 1992, se t.ex epilogen. 
98 En möjlig skillnad mellan svensk och anglosaxisk forskning är debatten om ålderism och 
anti-ålderism. Begreppet ålderism introducerades sent i Sverige, först 1997 av Lars Anders-
son. Men samtidigt är det möjligt att i svenska studier, till exempel i det stora forskningspro-
jektet ”Äldre i samhället: förr, nu och i framtiden” som startade år 1977 och pågick under 
1980-talet, se att föreställningar och attityder till äldre människor studerades, se t.ex. över-
gripande summering i Odén m.fl. 1993. Jag har därför svårt att även i fallet med ålderism 
påstå att det finns någon avgörande markant tidsmässig skillnad mellan svensk och anglosax-
isk forskning.  
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Ålderism 
För en diskursanalytisk studie om de äldre och åldrande går det svårligen att 
låta bli att omnämna och, menar jag, explicit eller implicit ha ett förhåll-
ningssätt till ålderism. De gerontologiska studierna om representationer av 
de äldre och åldrande har ofta haft en anknytning till och en tradition av att 
motverka ålderism.99 Dessutom, eftersom just äldre och åldrande bilförare 
har hävdats vara utsatta för mytbildning och diskriminering så är det en yt-
terst relevant fråga att ställa hur denna studie förhåller sig till ålderism.  

Kortfattat har såväl föreställningar, stereotypisering, fördomar som dis-
kriminerande handlingar och diskriminerande institutionaliserade praktiker 
ingått i definitioner av ålderism.100 Bill Bytheway talar om ålderism som en 
ideologi.101 Nikolas Coupland och Justine Coupland talar om ålderism bland 
annat som en diskurs som leder till förlorande av rättigheter och möjligheter 
som gör att äldre människor inte kan förverkliga sin fulla potential, att de 
inte får full respekt och som förnekar dem likvärdiga rättigheter och möjlig-
heter som andra åldersgrupper eller -kategorier.102 Ålderism har jämförts med 
andra förtryckar-ismer som sexism, klassism och rasism.103 Samtidigt har det 
påtalats att ålder skiljer sig från till exempel kön, alla åldras och alla som 
lever tillräckligt länge når högre kronologiska åldrar och kan därmed träda in 
i kategorier som de äldre eller hög ålder. Inte nog med detta, det är inte helt 
klart hur ålderism ska förstås i relation till vem som drabbas. Är ålderism 
riktad mot äldre, vissa specifika åldrar eller kan ålderism som begrepp an-
vändas för varje ålder som blir missgynnad i jämförelse med andra åldrar? 
Det har påståtts att själva användandet av hög ålder som kategori innebär 
ålderism104 men också motsatsen, att ålderism uppkommer genom att vi 
osynliggör hög ålder och dess specifika erfarenheter.105 

Min avsikt är inte alls att försöka avgränsa något så komplext som ålde-
rism och dess uttryck utan jag menar att det är de pågående debatterna och 
striderna som bidrar till att åtminstone skapa en viss medvetenhet om vad 
ålderism skulle kunna innebära. Coupland och Coupland har även pekat på 
att det finns svårigheter att göra gränsdragningar mellan anti-ålderism och 
                               
99 Se t.ex. Jönson 2001, s. 33 ff. som exemplifierar med tre olika riktningar i hur representa-
tioner av de äldre knyts till ålderism. I den första uppfattas representationerna som förlegade 
och att de inte har hunnit med samhällets snabba utveckling. Det är en form av ”cultural-lag”-
ansats. Den andra riktningen återför representationerna till maktförhållanden och samhällets 
organisering. Den tredje riktningen diskuterar representationerna som komplexa och ambiva-
lenta där en representation som på ytan kan förefalla vara positiv problematiseras och därefter 
inte längre framstår som lika positiv, eller till och med som ett uttryck för motsatsen. 
100 För övergripande redogörelser över ålderismbegreppet, olika definitioner och historik se 
Andersson 1997, 2002, Bytheway 1995, Palmore 1999, Heikkinen & Krekula (kommande). 
101 Bytheway 1995, s. 115 f. 
102 Coupland & Coupland 1993. 
103 Se t.ex Butler 1969, Butler 1980, Palmore 1997, se även översikterna av Bytheway 1995, 
t.ex. s. 9,  117 f., Palmore 1999, s. 10 ff. 
104 Bytheway 1995, s. 115–128, Bytheway 2000. 
105 Andrews 1999, 2000. 
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ålderism eftersom anti-ålderism genom ett fokus på äldre och hur de särbe-
handlas negativt i sin tur bidrar till en bild av en kategori av förtryckta män-
niskor. Det är inte heller oproblematiskt att från enskilda eller särskilda re-
presentationer gå till att hävda att de uttrycker ålderism.  

Min utgångspunkt är istället en annan vokabulär där inte ålderism är i fo-
kus utan den centrala empiriska frågan är ålder, att fokusera på ålder och 
studera hur ålder utgör grund för kategoriseringar i samhället. I denna av-
handling är mitt intresse riktat på hur äldre och åldrande bilförare formas och 
komplexiteten i detta formande. Det innebär att förutsättningarna för och 
görandet av kategorier lyfts fram. Samtidigt innebär själva intresset för kate-
goriseringen av äldre och åldrande bilförare antaganden om att det kan fin-
nas en problematik gällande denna kategorisering. Mitt angreppssätt är dock 
att huvudsakligen peka på hur kategorier formas och kategoriers förutsätt-
ningar. 

Men formeringen av äldre och åldrande bilförare sker inte i ett vakuum 
utan relaterar sannolikt till hur hög ålder, åldrande och de äldre uppfattas i 
andra sammanhang. Det kan dessutom, om vi vänder oss till Foucaults arke-
ologi, finnas mer djupgående diskursiva element som reglerar hur de äldre, 
åldrande och hög ålder förstås i ett stort antal sammanhang. Nedan ska jag 
beröra två representationer som har lyfts fram i gerontologin, nämligen 1) 
livets stadier och det tredelade moderna normativa livsloppet samt 2) kultu-
rella värden. Dessa representationer har diskuteras i gerontologin för förklara 
och ge förståelse för hur andra representationer i sin tur ordnas i positivt eller 
negativt (dubbla diskurser), eller uttrycker ett eländesperspektiv.  

Innan jag går vidare med livets stadier och det normativa moderna livs-
loppet, ska jag kort återvända till frågan om ålderism. Eftersom jag har en 
annan vokabulär och studerar görandet av och förutsättningar för kategorier 
så blir frågan om äldre missgynnas att gå ytterligare ett steg och handlar om, 
som jag ser det, diskursens effekter. Det blir en värdering eller med andra 
ord en vidareutveckling av vad de diskurser och diskursiva element som 
konstrueras innebär. I fokus i avhandlingen är således görandet av och förut-
sättningar för kategorier men jag berör i slutkapitlet även diskursens effekter.  

Livets stadier, det moderna livsloppet och ålderstrappan 
Under den sena medeltiden och 1600-talet började vad Thomas R. Cole kal-
lar för moderna bilder av den individuella livstiden, livsloppet, att födas. 
Den illustreras bland annat med bilden av en stigande och fallande trappa, 
ålderstrappan.106 Denna trappa har sedan dess följt med som ikonografi för 
åldrande och kan ses som ett uttryck för en syn på livsloppet som tydligt 
indelat i olika stadier. Med moderniseringen började livsloppet institutionali-
seras till vad som sedan har kallats för det ”moderna livsloppet”.107 Detta 

                               
106 Cole 1992, s. 3 ff. 
107 Se t.ex Cole 1992, s. 3. 
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innebär enligt Martin Kohli att under de senaste två till tre århundradena har 
olika aktiviteter blivit alltmer bundna vid särskilda kronologiska åldrar och 
därmed mer åldershomogena. Denna institutionalisering kulminerar på 1960-
talet och kan, menar Kohli, i någon mån ha gått tillbaka.108 Men de tre stadi-
erna som det moderna livsloppet består av, utbildning, arbete och pension, 
hävdas fortfarande knyta an till särskilda kronologiska åldrar. Det innebär att 
barndomen och unga åldrar förknippas med utbildning och förberedelser, 
mellanåldern med arbete och reproduktion, samt ålderdomen med pension. 
Tamara K. Hareven har påpekat att avgränsandet av ålderdom som ett sär-
skilt stadium i livet behöver förstås i relation till avgränsanden av andra sta-
dier av livet såsom till exempel barndomen och tonårsperioden.109 Vidare 
blev också ålderdomen under de senaste århundradena alltmer förknippad 
med döden.110 

Livsloppet har således indelats i olika stadier. I detta sammanhang har ål-
derstrappan och det tredelade moderna livsloppet nämnts. Ålderstrappan bär 
med sig konnotationer av normer där mittensteget, ”mitten av livet” tenderar 
att vara höjdpunkten, början av livet är uppgång och slutet av livet är ned-
gång. Det moderna livsloppet betraktas också som genomsyrat av normer 
som på ett liknande sätt framhäver ”mellanåldern” och skulle därför kunna 
ses i form av en modern ålderstrappa med tre steg.111  

Detta normativa moderna livslopp kan förstås på olika sätt. Kohli hävdar 
att vi lever i ett ”arbetets samhälle” (”work society”).112 Han menar att det 
kan vara värdefullt att teoretiskt benämna det (västerländska) samhället på 
detta sätt snarare än till exempel som det industriella eller kapitalistiska 
samhället. Vårt samhälle kretsar runt formellt arbete, såväl utifrån ekono-
miska aspekter och politiska konflikter som värderingar och vardagsliv. Pen-
sionssystemet ger därmed upphov till ett dilemma eftersom äldre människor 
hamnar utanför arbetslivet. Detta kan hanteras på olika sätt. Ett sätt som 
Kohli diskuterar är, såsom disengagemangsteorin föreskriver, att samhället 
släpper taget om äldre människor som uppfattas vilja dra sig tillbaka. Det 
skapas en ömsesidig process mellan samhället och äldre människor som 
resulterar i att äldre människor kan dra sig tillbaka. Ett andra sätt är att nor-
mer och värderingar från arbetslivet fortsätter in i pensionärslivet. David J. 
Ekerdt talar här om ”busy ethics” vilket handlar om värderingar och ideal 
om att vara aktiv.113 Om inte tanken är att äldre ska återbördas till arbetslivet 
                               
108 Kohli 1986. I det politiska fältet kan det äldrepolitiska betänkandet Riv ålderstrappan: 
Livslopp i förändring, SOU 2002:29 tolkas som uttryck för sådana tankar. 
109 Hareven 1995. 
110 Cole 1992, se t.ex s. 3, se även Öberg 2002 för beskrivningar av demografin i Sverige 
under 1900-talet.  
111 En forskare som lyfter fram det tredelade normativa moderna livsloppet som centralt för 
att förstå och ge sammanhang åt skilda representationer av de äldre och åldrande är Håkan 
Jönson 2001, se t.ex. 30 ff.  
112 Kohli 1988. 
113 Ekerdt 1986. 
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frågar sig Kohli om inte ett tredje sätt vore att uppvärdera pensionärstillva-
ron i sig med en ”fritidens etik” eller till och med en ”lättjans etik”. Det nya 
konsumtionssamhället, och förändringar i den riktningen, har i detta avseen-
de betraktats som utmaningar mot nedvärderingar av pensionärstillvaron 
baserat på ett framhävande av yrkesliv.114 I konsumtionssamhället, eller vad 
som i andra sammanhang har kallat för det postmoderna samhället, har ett 
postmodernt livslopp lanserats, ett där gränserna i det moderna livsloppet 
uppfattas uppluckrade och man talar om ”uniage”.115 Det kan ses som visio-
nen om det ålderslösa eller kanske snarare åldersirrelevanta samhället.  

Fortfarande menar jag, i likhet med Kohli, så lever vi i många samman-
hang kvar i ett samhälle strukturerat genom det moderna tre-delade livslop-
pet, där pensionstillvaron uppfattas som den sista delen i livsloppet. För den-
na studies del är det relevant att fråga sig om det moderna livsloppet som 
är/har varit så centralt i det västerländska samhälle inverkar på hur utsagor 
om äldre och åldrande bilförare ordnas?  

Samhälleliga kärnvärden – produktivitet, oberoende och ungdom 
En annan förståelse av vad som bidrar till negativa representationer, men 
även dubbla diskurser, av de äldre och åldrande har givits via en diskussion 
om grundläggande värden i samhället. Tornstam har hävdat att produktivitet, 
effektivitet och självständighet utgör sådana underliggande värden i den 
moderna västerländska kulturen.116 Ungdomskult ses som ett resultat av des-
sa värden. Green nämner liknande värden: ekonomisk produktivitet, obero-
ende och ungdom.117 Som Green påpekar innebär ungdomskult eller ungdom 
som underliggande värde en stigmatisering av såväl de aktiva och kraftfulla 
gamla som de passiva och sköra. Ungdom innebär även en estetisk värdering 
som inte riktigt finns i de andra värdena på så sätt att ålderdom associeras 
med fulhet och ses som motbjudande.118 I relation till det moderna tre-delade 
livsloppet tolkar jag att ungdom som värde borde innebära att barn-
dom/ungdom och ålderdom egentligen inte är likvärdiga statusmässigt utan 
att det förstnämnda i så fall torde värderas högre i jämförelse med det sist-
nämnda. 

Produktivitet och effektivitet, har jag redan tagit upp i samband med pen-
sionssystemet. För att förtydliga, så innebär detta värde att de grupper eller 
kategorier som inte uppfattas vara ”ekonomiskt produktiva” tenderar att 
marginaliseras och betraktas som något utanför samhället och till exempel 
konstrueras som en börda, menar Green.119 Produktivitet som värde skulle 
alltså kunna skapa vissa likheter i hur skilda grupper eller kategorier, inte 

                               
114 Featherstone & Hepworth 1995. 
115 Se t.ex. Öberg & Tornstam 2001. 
116 Tornstam 1992, 1998, s. 81 ff. 
117 Green 1993. s. 52–60. 
118 Green 1993, s. 54. 
119 Green 1993, s. 57. 
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bara de äldre som står utanför arbetslivet, hanteras. På ett liknande sätt torde 
värdena självständighet och oberoende, som jag ser som besläktade, kunna 
bidra till en nervärdering av flera grupper eller kategorier. En sådan diskus-
sion för exempelvis Jenny Hockey och Allison James som i sin bok Growing 
Up and Growing Old lyfter fram hur både barn och äldre marginaliseras på 
liknande sätt.120  

Denna diskussion om värden pekar på faran att ensidigt fokusera på de 
äldre och åldrande. Det kan vara så att en negativ syn på de äldre inte alls 
främst handlar om ålder utan exempelvis ekonomisk produktivitet. Äldre 
människor i affärslivet som handlar med aktieportföljer värda miljoner kan-
ske snarare skulle väcka positiva representationer som handlar om framgång 
och status.  

Det finns samtidigt konkurrerande värden. Tornstam menar att den presta-
tionsorienterade traditionen, karaktäriserad genom värdena produktivitet, 
effektivitet och självständighet, existerar sida vid sida med en äldre hebreisk 
tradition där hög ålder och visdom värderades högt. Detta bidrar till värde-
konflikter, ambivalens och ”ett dolt förakt för svaghet”.121 Green talar å sin 
sida om kodningsproblem som uppstår då rester av kärnvärden från det för-
flutna med rötter i kristendom, aristokrati och bondesamhälle lever kvar och 
konkurrerar med nyare kärnvärden i ett sekulariserat, urbant och demokra-
tiskt samhälle.122 Kodningsproblematiken leder till ambivalens och svårighe-
ter att skapa representationer om kategorin, som då, skulle jag vilja tillägga, 
både kan antas kunna uttrycka ett eländes- och hopplaperspektiv, eller där 
representationer på ett plan kan förefalla handla om omvårdnad och omtan-
ke, ”vi måste ta hand om de äldre”, men på ett annat plan kan uppfattas som 
nedvärderande, ”stackars äldre”. 

Denna diskussion om värden lyfter fram att värdekonflikter kan bidra till 
dubbla diskurser (positivt eller negativt) men också ambivalens om de äldre 
och åldrande. Värdena är historiskt situerade. Thomas R. Cole förlägger de 
dubbla diskurserna till ett arv från den viktorianska tiden. Viktorianerna 
delade upp ålderdomen i två separata delar: den goda ålderdomen med dygd, 
hälsa, självständighet och naturlig död respektive den dåliga ålderdomen 
med synd, sjukdom, beroende och för tidig död. I början av 1900-talet fram-
stod de viktorianska idealen som slitna. Men när vetenskapliggörandet av 
ålderdomen började under 1900-talet fanns dock det gamla viktorianska 
tänkandet kvar i till exempel den skarpa distinktionen mellan normalt och 
patologiskt åldrande. För Cole är detta dualistiska tänkande en grogrund till 
ålderism.  

Jag har i detta kapitel diskuterat representationer av de äldre och åldrande. 
Denna forskningsdiskussion utgör en viktig kontext till den senare studien av 

                               
120 Hockey & James 1993. 
121 För uttrycket ”dolt förakt för svaghet”, Ofstadt 1972 refererad i Tornstam 1998, s. 107 f. 
122 Green 1993, s. 49 ff. 
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transportpolitiska dokument. Dels inverkar denna kontext på förståelsen av 
mitt studieobjekt äldre och åldrande bilförare och dels utgör den en kontext 
för att tolka och förstå utsagor och regleringen av dessa. Det normativa tre-
delade moderna livsloppet som illustrerats genom ålderstrappan, samhälle-
liga värden och dubbla diskurser är centrala analytiska trådar som jag bär 
med mig vidare till den empiriska studien.  
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3. En problematisering av rörlighet  
samt äldre och åldrande bilförare 

Mobilitet eller det i svenska språket mer vardagliga rörlighet123 har använts 
flera gånger i de två föregående kapitlen, troligen utan att det är särskilt klart 
vad som avses. Forskning om trafiksäkerhet och äldre och åldrande bilförare 
kan historiskt förefalla ha genomsyrats av negativa representationer, ett 
eländesperspektiv. I samband med att rörlighet lyfts fram kan frågan ställas 
om inte det så kallade hoppla-perspektivet också har dykt upp. Jag ska ge ett 
exempel. En forskningsöversikt om äldre trafikanter av OECD år 2001 med 
titeln Ageing and Transport - Mobility Needs and Safety Issues har på fram-
sidan ett fotografi med fyra äldre damer i färggranna kläder, med solhattar 
eller sjalar och solglasögon. De sitter i en cabriolé utan säkerhetsbälten, och 
vänder sig skrattande mot fotografen. Två av damerna håller i sina hattar 
som annars skulle fångas av vinden. Livslång rörlighet beskrivs som ett 
övergripande mål.124 Kontrasten är stor mot framsidan på den cirka femton år 
äldre forskningsöversikten av OECD från 1985 med titeln Traffic Safety of 
Elderly Road Users. Även om rörlighet tas upp pekar såväl bild som rubrik 
på hur trafiksäkerhet är i fokus.125 Framsidan visar ett äldre par som försiktigt 
står vid vägkanten. Kvinnan har käpp och är hopsjunken. Båda tittar på en 
annalkande bil. Bilden kan uppfattas ge helt andra konnotationer. Den hand-
lar om rädsla, försiktighet, funktionsnedsättningar, en bild av äldre gående 
människor som presumptiva offer i trafiken. 

Rörlighet är ett svårhanterligt och märkligt luddigt begrepp som både kan 
hänvisa till frihet, oberoende och faktiska resor. Det är inte heller så enkelt 
att eländesperspektivet har dykt upp i trafiksäkerhetssammanhang och  
hopplaperspektivet relaterar till mobilitet utan det är betydligt mer komplext 
än så. Våra föreställningar om äldre kan kombineras på olika sätt i de båda 
sammanhangen. Problematiken har inte underlättats av att jag, som jag skrev 

                               
123 Jag gör ingen distinktion mellan rörlighet och mobilitet i denna avhandling utan använder 
orden synonymt. Det är också på så sätt, om jag går händelserna i förväg, som orden används 
i relation till äldre och åldrande bilförare i transportpolitiken. 
124 OECD 2001, se t.ex. förord, s. 3 och sammanfattning s. 9–15. 
125 Även om framsidorna och rubriksättning ger helt olika konnotationer och därför utgör 
goda exempel på en förskjutning mellan temana så vill jag ändå göra anmärkningen att rap-
porterna har delvis överlappande innehåll. Rapporten från 1985 kan ses som en rapport som 
tidigt tog upp mobilitetsproblematik genom att diskutera ålderism och restriktioner av mobili-
tet som möjliga uttryck för detta. 
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i inledningskapitlet, haft en normativ förförståelse av vikten av rörlighet för 
äldre människor. Samtidigt har jag inte på ett liknade sätt som i anslutning 
till gerontologin funnit diskursanalytiska studier och starkt problematiseran-
de inomvetenskapliga texter om förutsättningarna för ett forskningsfält som 
transportforskning eller forskning om resande, texter som hade kunnat bidra 
till att förtydliga hur rörlighet används.126 För att problematisera begreppet 
rörlighet inför den empiriska studien gör jag istället tre nedslag i hur det har 
använts. Det första nedslaget görs genom den sociologiska diskussionen om 
automobilitet som dels bidrar till att öppna upp begreppet mobilitet och rama 
in det i ett större sammanhang och dels blir ett sätt att skissera och berätta 
något om tidigare forskning om bilismen. Det andra nedslaget är transport-
politik. Rörlighet kan ses som överlappande med resande och transporter där 
transportpolitik ur ett sådant perspektiv handlar om att hantera rörlighet.  Det 
tredje nedslaget är rörlighet i relation till äldre och åldrande bilförare. I detta 
sammanhang finns en tydlig normativitet (positiva tillskrivningar), en nor-
mativitet som också utgjort en del i min förförståelse och som jag inför den 
empiriska analysen behöver distansera mig från.  

Mobilitet i den sociologiska diskussionen  
om automobilitet 
En viktig forskningstradition om mobilitet utgörs av sektorsforskning om 
transporter. Denna tradition har en nära anknytning till politik och praktik. 
Det är framförallt i denna tradition, vill jag påstå, som äldre och åldrande 
bilförare har mött intresse. Sociologiska perspektiv var, som jag konstaterade 
i inledningskapitlet, marginella i forskningen om dessa förare. Även i ett 
vidare perspektiv av bilism eller resande har sociologi påståtts vara underut-
vecklat.127 För svensk del kom dock mot slutet av 1990-talet kritik där fors-
kare menade att bilismen som samhällsfenomen i Sverige var underbefors-
kat.128 Kritiken ledde till och blev en del i ett stort forskningsprogram med 
sociokulturell inrikning om bilism, AUTUMN (The Automobile in the Hu-
man and Natural Environment), vid Göteborgs universitet.129 I den engelsk-
språkiga forskningsvärlden påpekade Mike Featherstone år 2004 i ett tema-
nummer om ”Automobilities” i tidskriften Theory, Culture and Societies att 
trots att mobilitet och flöden väckt stort intresse i sociologi och kulturstudier 
hade bilismen, trots sin centrala ställning i det moderna samhället, neglige-
                               
126 Diskursanalytisk forskning om resande har dock börjat komma under de senaste åren, se 
t.ex. Forstorp 2006 och Frello 2008. Jag har dock inte funnit liknande diskursanalytiska över-
siktsverk med inomvetenskaplig kritik på forskning om resande som i fallet med gerontologin.  
127 de Boer 1986, s. 7–16, Urry 2000, s. 58, Kaufmann 2002, s. 22, Drewes Nielsen 2005, s. 
47. 
128 Tengström, 1991, s. 11, Hagman 2000, s. 10, Andreasson 2000, s. 19 ff. 
129 För diskussion av forskningsprogrammet och redovisning av forskning, se Sturesson 1998. 
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rats i denna forskning.130 I ett annat temanummer ”Automobility” två år sena-
re i tidskriften Sociological Review menade dock Steffen Böhm med flera att 
en hel del forskning om bilen hade gjorts såsom bilens historia och bilen i 
populärkultur men att det fanns ett behov att teoretisera automobilitet, det 
komplex av sociala och politiska relationer som uppstått i anslutning till 
bilismen.131 Med andra ord, även om det har varit möjligt att påstå att bilis-
men som samhällsfenomen eller sociala aspekter av resande varit underbe-
forskat, har dessa frågor väckt intresse de senaste åren i sociologin.  

Jag vill därför tala om en särskild sociologisk forskningstradition om bi-
lismen och resande som finns parallellt med eller i samverkan med sektors-
forskningen om transporter. Traditionen, som jag här kallar för den sociolo-
giska diskussionen om automobilitet, tar sin utgångspunkt i relationen mel-
lan mobilitet och modernitet.132 Lise Drewes Nielsen daterar startpunkten för 
en sådan diskussion till år 2000 då sociologen John Urry kom ut med boken 
Sociology Beyond Societies: Mobilities för the Twenty-First Century. Även 
om denna bok inte har ett fokus på resande menar hon att den hade avgöran-
de betydelse för att samla det uppvaknande intresset för resande inom socio-
login.133 Urry föreslår i sin uppmärksammade bok att fokus i sociologin bör 
skifta från samhälle till mobilitet. Begreppet samhälle är förlegat och pro-
blematiskt eftersom det i så hög grad bygger på nationalstaten. I en tid där 
gränser luckras upp behöver vi bättre kunna studera fysiska, idémässiga och 
virtuella rörelser. ”Social as society” behöver göras om till ”social as mobili-
ty”.134 Resande uppfattas som ett led i dessa förändringar där bilkörning är ett 
av de dominerande sätten att resa och bilismen i hög grad influerar 
(o)möjligheterna att resa på andra sätt. Sociologen Jörg Beckmann ser därför 
automobilitet som ett mobilitetsparadigm i det moderna samhället och socio-
logerna Mimi Sheller och John Urry talar om samhället som ett ”civil society 
of automobility”.135 

Mobilitet, resande och transporter 
Mobilitet, resande och transporter förknippas med varandra. Men Drewes 
Nielsen hävdar att begreppen mobilitet och transporter har formats något 
olika. Transporter har traditionellt uppfattats som en rörelse från punkt A till 
punkt B. Hon menar att mobilitet, som är ett välkänt sociologiskt begrepp 
och har betecknat rörlighet i sociala strukturer, började användas för att 
bredda denna uppfattning om resande. Mobilitet fick då betydelser av att 

                               
130 Featherstone 2004, s.1, jfr Urry 2000, s. 58. 
131 Böhm m.fl. 2006, s. 3 f. 
132 Jfr Beckmann som talar om ”mobility-modernity-nexus” i relation till automobilitet, 
2001a, b, s. 249 ff. och Drewes Nielsen som ser “the social modernity mobility research” som 
en särskild forskningstradition, 2005, s. 52 ff.  
133 Drewes Nielsen 2005, s. 53 f. 
134 Urry 2000, s. 2. 
135 Beckmann 2001a, Sheller & Urry 2000, s. 739. 



 52 

innefatta sociala aspekter av rörelser.136 Jennifer Bonham har i en annan text 
hävdat att det var genom att begreppsliggöra resor som transporter (resor 
från A till B) som det blev möjligt att börja kalkylera, ordna, mäta, effektivi-
sera och i förlängningen försöka styra befolkningars resande.137  

Transporter har således uppfattats ha en instrumentell betydelse och i den 
meningen vara ett snävare begrepp än resande eller rörlighet. Sistnämnda 
begrepp har också hävdats innefatta de sociala aspekterna av resande. Men 
jag skulle vilja föreslå att ett bättre förhållningssätt än att definiera mobilitet 
som innefattande sociala aspekter av resande är att anse att mobilitet används 
på olika sätt och att det finns flera skilda förståelser av mobilitet. Sociologen 
Vincent Kaufmann diskuterar vad han kallar för fysisk mobilitet i förhållande 
till den sociologiska debatten om mobilitet och modernitet.138 Fysisk mobili-
tet innefattar rörlighet av människor och varor via transport- och resetekno-
logier samt idéer genom informationsteknologier. Kaufmann identifierar fyra 
skilda modeller som florerar i debatten. Den första modellen domineras av 
det fasta och orörliga. Tid och rum skapar begränsade former. Det finns tyd-
liga gränser. Även samhället struktureras av fixa kategorier som sociala klas-
ser eller nationalstaten. I denna modell har fysiska rörelser ett ursprung och 
ett mål. Mediumet är neutralt. Resor påverkar inte samhällets struktur och 
har föga inverkan på människors identitet. Kaufmann menar att allmänsocio-
logi länge har utgått från denna modell. Modellen kan utgöra en förklaring 
även till hur transportsociologi kan vara så underutvecklad.139 Eftersom resor 
uppfattas som instrumentella och föga påverkar människor och sociala struk-
turer så blir de sociologiskt ganska ointressanta. Denna modell, menar jag, 
har också sannolikt tillämpats inom sektorsforskningen om transporter. 

De tre andra modellerna som Kaufmann tar upp beaktar i varierande grad 
flytande eller upplösta gränser. I den andra modellen finns ett dialektiskt 
förhållande mellan rörlighet och strukturer respektive identiteter. I den tredje 
har rörlighet kommit i fokus och i den fjärde modellen har rörligheten drivits 
till sin yttersta spets så att fysisk mobilitet tappat sin betydelse i en oformbar 
gränslöshet. Jag ska inte diskutera dessa modeller separat men menar att de 
kan relateras till det Sheller och Urry benämner som det nya mobilitetspara-
digmet och en ”mobility turn” i samhällsvetenskaperna. De pekar på fram-
växten av en mer eller mindre sammanhållande kritik av teorier som betonar 
stabilitet och gränser, en kritik som i högre eller mindre utsträckning fram-
häver rörlighet.140  

I Kaufmanns diskussion framkommer hur de tre senare modellerna fram-
häver att fysisk mobilitet har en relation till social mobilitet. Dels används 

                               
136 Drewes Nielsen 2005, s. 52. Jfr Beckmann som menar att “The distinct ’sociality’ of the 
automobile is captured by the term ’automobility’.”, 2001b, s. 22.  
137 Bonham 2006.  
138 Kaufmann 2002, se t.ex. s. 4–20. 
139 Kaufmann 2002, se s. 5, 22.  
140 Sheller & Urry 2006.  
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mobilitetsbegreppet även för rörlighet i sociala strukturer och identiteter och 
dels uppfattas fysisk mobilitet bidra till en upplösning av sociala strukturer 
och fasta identiteter. Rörlighet föder således rörlighet. I den fjärde modellen 
har alltså denna process gått så långt att betydelsen av fysisk mobilitet upp-
hävt sig själv.141  

Mobilitet och mobiliteter 
Kaufmanns diskussion tydliggör vad jag ser som centralt i mobilitetsbegrep-
pet. Det fungerar gränsöverskridande på så sätt att vad som ofta ses som 
skilda sammanhang förs samman. Olika fysiska mobiliteter kan relateras till 
varandra. Olika sätt att resa, vilket tillsammans med flöden av varor kallats 
för verklig mobilitet, kopplas samman. Men resande kan också relateras till 
virtuell mobilitet, där rörlighet uppnås genom informationsteknologier. Olika 
flöden av såväl kapital, idéer, människor och varor kan följas och ses som ett 
led i till exempel globalisering.142 Dessa mobiliteter antas även i sin tur ha en 
inverkan på samhällets strukturer och människors identiteter och relaterar 
därigenom till social mobilitet. Denna förmåga att föra ihop flera samman-
hang menar jag kan ses som en av mobilitetsbegreppets fördelar. Till exem-
pel har automobilitet och andra mobiliteter gällande resande uppfattats som 
möjliga att delvis ersätta med virtuell mobilitet. Tydliga exempel är distans-
utbildning och distansarbete där människor antas kunna upprätthålla en akti-
vitet och hålla kontakt med andra utan att resa fysiskt. Men fysisk mobilitet 
har också setts som en förutsättning för intellektuell rörlighet och reflektion. 
Det moderna samhället, där det fysiska rummet är fragmentariserat (vi bor 
på skilda håll, aktiviteter utförs på skilda platser) kräver ideligen över-
bryggande av avstånd för att människor ska mötas och utbyta idéer. Vidare 
innebär resande byten av miljöer och möjliggör därigenom reflektion över 
invanda sådana. På så sätt antas fysisk mobilitet vara viktig för reflektion i 
det moderna samhället.143  

Fördelarna med begreppet är också det som skapar nackdelarna. Mobilitet 
blir generaliserande och skillnader mellan olika former av mobilitet och spe-
cifika förutsättningar för dessa försvinner. Den paradigmatiska teknologin 
för senmoderniteten är exempelvis snarare informationsteknologin än bilis-
men. Ibland har även resande associerats med högmodernitet medan virtuell 
mobilitet har sammankopplats med senmodernitet. John Urry har dock kriti-
serat sådana associationer med hänvisning till att fysiskt resande aldrig helt 
kan ersättas med virtuell rörlighet.144 

                               
141 Sheller & Urry 2006. 
142 Se t.ex. Appadurai 1996. 
143 Se t.ex. Beckmann 2001b, s. 31 ff. 
144 Urry 2002. 
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Modernitet, normativitet och automobilitet 
Den sociologiska diskussionen om automobilitet relaterar som jag tidigare 
nämnde till en modernitetsdebatt. Mobilitetsbegreppet präglas därför i detta 
sammanhang av utsagor om senmoderniteten, om rörlighetens betydelse i 
samhället. Begreppet är normativt där diskussionerna om senmodernitet 
lyfter fram och ofta nästan kan uppfattas glorifiera mobilitet. Caren Kaplan 
uttrycker detta som att det finns en tendens att samhällsvetenskapliga teorier 
romantiserar det rörliga i jämförelse med det orörliga (fixa, traditionella).145 
Såsom Birgitta Frello övertygande illustrerar och poängterar, skapas och 
används mobilitet på ett normativt sätt där vissa ting, kroppar eller strukturer 
beskrivs som mobila men inte andra. Mobilitet, även om det handlar om 
fysiska företeelser som att förflytta kroppen i tid och rum, konstrueras dis-
kursivt.146  

En annan viktig utsaga är att automobilitet inte endast innefattar bilkör-
ning utan hela det komplex som bilismen utgör, såsom vägar, spatiotempora-
liteter, förare och passagerare, symboler, bilfabriker, motell och mycket an-
nat.147 Här har automobilitet diskuterats som en ideologi där komplexet inne-
fattar sociala och politiska relationer med vissa särskilda visioner om vad 
som är eftersträvansvärt.148 Men automobilitet har också uppfattats som en 
association mellan begreppen autonom och mobilitet, det vill säga självgå-
ende rörelser dit även till exempel cykling kan hänföras.149 Det sistnämnda 
har fördelen som jag ser det att själva rörelsen betonas och en distansering 
från bilen sker. Det innebär att den över hundra år gamla fixeringen vid ben-
sinmotorn och hur en bil måste se ut150 sätts inom parentes till förmån för ett 
vidare perspektiv där andra teknologier skulle kunna vara möjliga. Det är ur 
ett sådant perspektiv inte bilen utan den rörlighet som bilen skapar som är 
det centrala.  

Denna dubbelhet är värd att uppmärksamma. Begreppet används således 
både för den konkreta mångfasetterade resan, där en resa kan vara såväl be-
kväm, avkopplande och långsam som stressande och riskfylld, och för att 
beskriva en dimension i resan, rörlighet. I den sistnämnda betydelsen har 
mobilitet också relaterats till sin motsats immobilitet. 151 Vad som är rörlighet 
för vissa kan innebära orörlighet för andra. Vidare kan till exempel även en 

                               
145 Kaplan 2006, t.ex. s. 395. Se även t.ex. Kaufmann 2002, s.15 f., Urry 2000, s. 13. Det är 
värt att notera att vid sidan av glorifierandet av rörlighet även finns alarmistiska dystopiska 
beskrivningar. 
146 Frello 2008. 
147 Se t.ex. Sheller & Urry 2000, Urry 2006 för en beskrivning av vad automobilitet i detta 
avseende kan innefatta. 
148 Böhm m.fl. 2006, s. 4. 
149 Lomasky 1997, Böhm m.fl. 2006, s. 5 f. 
150 Bilens tekniska och kulturella värden fixerades tidigt och har inte förändrats nämnvärt 
enligt Hard och Knie 1993, refererad i Blomkvist 2001, s. 60. Prototypen för den moderna 
bilen är tävlingsbilen Mercedes från 1901. Bilen har därför kallats en konservativ teknologi. 
151 Albertsen & Diken 2001, jfr Beckmann 2001b, s. 247 f.  
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bilresa innebära såväl rörlighet som orörlighet, det senare till exempel om 
bilen fastnar i en lång bilkö. Min avsikt här är inte att försöka definiera mo-
bilitet utan snarare att problematisera hur ett mångtydigt begrepp som mobi-
litet har använts, som en hjälp inför den empiriska analysen.  

Den sociologiska diskussionen om automobilitet menar jag ger en förstå-
else för den normativitet som finns i anslutning till mobilitetsbegreppet. Dis-
kussionen framhäver också sociala aspekter i resandet. Fysisk och social 
mobilitet relateras till varandra. Vissa tillskrivningar som ges till mobilitet i 
relation till äldre och åldrande bilförare blir som jag ser det svåra att förstå 
om inte resande innebär någonting mer än att förflytta sig från punkt A till 
punkt B.  

Transportpolitik som rörlighetspolitik? 
Baserat på ovanstående redogörelse för mobilitetsbegreppet skulle transport-
politik kunna uppfattas som en politik för att hantera rörlighet, eller mer 
precist, särskilda former av fysisk rörlighet.152 Men den rörlighet som upp-
kommit genom bilismen har på många sätt gett upphov till konflikter där 
bilismen å ena sidan har ansetts nödvändig och kanske som något gott, å 
andra sidan också oerhört problematisk. Detta innebär att bilismen åtminsto-
ne de senaste decennierna varit mer eller mindre omstridd i politiken. Stats-
vetaren Gunnar Falkemark menar dock att den svenska transportpolitiken har 
präglats av en ”rörlighetsfilosofi” som handlar om att öka resandet. Resande 
förknippas med välfärd och tillväxt och Falkemark hävdar att rörlighetsfilo-
sofin därför förespråkas av ”tillväxtkoalitionen”, en allians av arbetsgivaror-
ganisationer, delar av fackföreningsrörelsen och politiska partier som social-
demokraterna, moderaterna och folkpartiet.153 Rörlighet framträder således 
även i detta politiska sammanhang som någonting normativt och som genom 
sin koppling till tillväxt och välfärd sannolikt är svårt att ifrågasätta politiskt.  

En av de djupgående konflikterna i relation till bilismen handlar om tra-
fiksäkerhet. Jag ska här kortfattat diskutera hur rörlighet och trafiksäkerhet 
har relaterats till varandra. Trafiksäkerhet har, som transportforskaren Frank 
A. Haight redan i mitten av 1980-talet kritiskt påpekade, emellanåt uppfat-
tats som ett enda och avgränsat mål i transportsektorn.154 James A. McKnight 
hävdar att säkerhet och rörlighet också har uppfattas som antagonistiska 

                               
152 I prop. 1997/98:56 (se s. 1) byter trafikpolitik namn till transportpolitik. Enligt propositio-
nen markerar namnbytet en vidgad syn på transporternas funktion i samhället där transportpo-
litiken inte endast är en politik för transporter utan också handlar om att nå överordnade väl-
färdsmål samt att transportsystemet måste ses som en helhet. Jag väljer att använda transport-
politik som beteckning eftersom det är den gängse beteckningen vid tidpunkten för detta 
avhandlingsarbete. 
153 Falkemark 1999, s. 238–260. 
154 Haight 1985, s. 375.  
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mål.155 Detta har emellertid kritiserats eftersom konsekvensen blir att det 
vore fördelaktigt om all rörlighet upphörde eftersom trafiksäkerheten därmed 
skulle bli fullständig. Åtminstone skulle inga trafikolyckor ske även om 
andra typer av olyckor fortfarande inträffade. Frågan kan ställas om vad en 
transportpolitik utan rörlighet skulle vara. Snarare är, såsom trafikforskaren 
Leonard Evans påpekat, det övergripande målet rörlighet genom resande och 
transporter.156 Detta är också den förståelse jag har av transportpolitik i denna 
avhandling baserat på hur de övergripande politiska målsättningarna har 
formulerats, en förståelse som jag vill skissera som bakgrund inför den em-
piriska studien. 

Ända sedan år 1963 då det första övergripande målet, såvitt jag kunnat se, 
angavs i transportpolitiken har det något förenklat varit att tillgodose beho-
vet av transporter eller resor i samhället. Mer specifikt löd formuleringen:  

[…] målet för trafikpolitiken [bör] vara att för landets olika delar trygga en 
tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader och under 
former, som medger företagsmässig effektivitet och trafikmedlens sunda ut-
veckling. Vidare måste trafikpolitiken utformas så, att de krav som ställs från 
trafiksäkerhetssynpunkt blir tillgodosedda och att utvecklingen på det teknis-
ka området stimuleras.157 

Tre decennier senare är det övergripande målet inte nämnvärt annorlunda. I 
transportpolitiska propositionen Moderna transporter 2005/2006:160 fram-
hölls:  

Det övergripande målet för transportpolitiken skall fortsatt vara att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet.158 

Det övergripande politiska målet handlar med andra ord närmast om att sä-
kerställa rörlighet, skapa en fungerande rörlighet, reglera resandet och trans-
porterna. För att åstadkomma detta relateras rörligheten till andra mål och 
villkor som i citatet ovan med samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig 
hållbarhet. Sedan 1988 har det övergripande transportpolitiska målet kom-
pletterats med delmål.159 I den transportpolitiska propositionen Moderna 
transporter var dessa ett tillgängligt transportsystem, hög transportkvalitet, 

                               
155 McKnight 2003, s. 25.  
156 Evans 1991, s. 363, jfr OECD 2001. 
157 Prop. 1963:191, s. 56. 
158 Prop. 2005/2006:160, s. 1.  
159 Se prop. 1987/88:50, s. 1 för hur delmålen formulerades. I prop. 1997/98:56 föreslås även 
s.k. etappmål. Det är mer precierade mål på kortare sikt för varje delmål. Etappmålen ska 
kunna följas upp och ska därför vara ”kvantifierade”, se prop. 1997/98:56, s. 16. Jag diskute-
rar inte etappmål i denna avhandling eftersom jag inte funnit att de tillför nya aspekter eller 
utsagor i relation till äldre och åldrande bilförare. 
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säker trafik, god miljö, regional utveckling och ett jämställt transportsy-
stem.160  

I denna avhandling är det framförallt det första och tredje delmålet som 
relaterar till de teman, trafiksäkerhet och mobilitet, som tagits upp i relation 
till äldre och åldrande bilförare. Det första delmålet formulerades ”transport-
systemet skall utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggan-
de behov kan tillgodoses”.161 Det påminner med andra ord om det över-
gripande målet och handlar om, som jag uppfattar det, en fungerande och 
reglerad rörlighet. En fråga som jag därför ställer till den empiriska studien 
är om, och i så fall hur, begreppet tillgänglighet används i relation till äldre 
och åldrande bilförare i transportpolitiken.  

Det tredje delmålet angav att ”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten 
skall vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. 
Transportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som 
följer av detta.”162 Denna formulering ingår i den omtalade nollvisionen. 

Även om transportpolitik kan beskrivas som rörlighetspolitik används 
emellertid ofta de mer specifika begreppen transporter, bilism och bilkör-
ning. Det är också dessa begrepp jag föredrar att använda eftersom de inte är, 
som jag ser det, lika övergripande som rörlighet. Det viktigaste skälet är 
dock att även om rörlighet kan användas synonymt med resande och trans-
porter så är det i hög grad normativt. En rapport om äldre trafikanter ställer 
till exempel frågan om inte rörlighet i det närmaste har blivit en ideologisk 
slogan för att föra fram vikten av resande.163 Det är därför viktigt anser jag 
att låta det vara en empirisk fråga vilka ord eller begrepp som används i 
transportpolitiken i olika sammanhang. Men även om jag fortsättningsvis 
strävar efter att vara uppmärksam på hur olika ord eller begrepp används i 
transportpolitiken kommer det oundvikligen att finnas glidningar. Som jag 
ovan i detta kapitel försökt illustrera är en förklaring att orden och begreppen 
helt enkelt används delvis överlappande och på ett flertal sätt.  

Konsekvensen av denna förståelse av transportpolitik som en politik om 
rörlighet är att även om äldre och åldrande bilförare historiskt huvudsakligen 
har diskuterats i relation till trafiksäkerhet blir det för det första relevant att 
ställa frågan om det har funnits utsagor om rörlighet eller resande för äldre 
och åldrande bilförare historiskt, för det andra att ställa frågan om och hur ett 
eventuellt skifte sker där själva begreppet rörlighet blir centralt i relation till 
äldre och åldrande bilförare i transportpolitiken och för det tredje att analys-
era hur utsagor om rörlighet förhåller sig till andra utsagor om äldre och 
åldrande bilförare.  

                               
160 Prop. 2005/2006:160, s. 1. 
161 Prop. 2005/2006:160, s. 27. 
162 Prop. 2005/2006:160, s. 31. 
163 SIZE 2003, s. 26. 
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Rörlighet i relation till äldre och åldrande bilförare 
I forskning om äldre och åldrande bilförare används begreppet rörlighet på 
ett sätt som framhäver såväl sociala aspekter som begreppets normativitet 
(positivt värdeladdat). Rörlighet används inte endast beskrivande för faktiskt 
resande eller transporter, vilket framkommer i rubriker i forskning om äldre 
trafikanter som till exempel: ”Mobility is more than travel”.164 I detta avsnitt 
ska jag ge exempel på hur rörlighet eller mobilitet använts i forskning om 
äldre och åldrande förare. Jag baserar exemplen huvudsakligen på två tema-
nummer i vetenskapliga tidskrifter: ”Older Drivers Safety and Mobility” i 
tidskriften Transportation Research part F: Traffic Psychology and Behavi-
our år 2006 och ”The Mobile Elder” i Generations år 2003 samt två forsk-
ningsrapporter om mobilitet.  Den ena rapporten är The Elderly and Mobili-
ty: a Review of the Literature av Michelle Whelan med flera år 2006 och den 
andra Life Quality of Senior Citizens in relation to Mobility (SIZE) från ett 
EU-projekt år 2003.165 Jag gör således inga anspråk på att avsnittet ska vara 
en mer fullödig redogörelse utan det är snarare ett led i problematiseringen 
av begreppet mobilitet inför den empiriska analysen än en forskningsöver-
sikt. 

Mobilitet används för möjligheterna att resa. En viktig betydelse i mobili-
tetsbegreppet i anslutning till trafikanter är möjligheterna att resa. Molly E. 
French uttrycker dessa tankar i en artikel i Generations om äldre trafikanter: 
”’Mobility’ means more than driving; it also refers to a person’s ability to 
move”.166 Det är bara genom att möjligheterna att resa också är en viktig 
aspekt i mobilitet som uttryck som dålig eller bristande mobilitet blir förståe-
liga. Uttrycken hänvisar inte till att man reser för lite utan till, som jag för-
står dem, restriktioner i möjligheterna att resa. Mobilitet är således inte en-
dast överlappande med faktiskt resande utan innefattar också möjligheterna 
att resa. Kaufmann har särskiljt denna betydelse med begreppet ”motility”. 167  

                               
164 Whelan m.fl. 2006, s. 4. 
165 Temanumret i Transportation Reseach part F: Traffic Psychology and Behaviour har ett 
huvudsakligt fokus på trafiksäkerhet. Temanumret är av intresse eftersom det dels kan tolkas 
återspegla hur mobilitet tas upp i ett sammanhang där trafiksäkerhet är i fokus och dels finns i 
ett sammanhang av transportforskning. Temanumret i Generations är intressant eftersom 
numret dels lyfter fram mobilitet och dels återfinns i ett sammanhang av gerontologisk forsk-
ning. Den första forskningsrapporten av Whelan m.fl. problematiserar inte mobilitetsbegrep-
pet men för samman både traditionella frågeställningar (trafiksäkerhet) och nya sådana under 
mobilitet som paraplybegrepp. Den senare rapporten, SIZE, fokuserar på att underlätta äldre 
människors resande utan att i nämnvärd utsträckning beakta trafiksäkerhet. Rapporten pro-
blematiserar i viss mån mobilitetsbegreppet. Dessa fyra dokument menar jag därför kan fun-
gera som utgångspunkt för att få ett intryck om hur rörlighet kan diskuteras i relation till äldre 
bilförare/trafikanter i forskning. Jag har också kompletterat med annan forskning för att för-
tydliga och nyansera diskussionen. 
166 French 2003, s. 74, jfr SIZE 2003, s. 24, Whelan m.fl. 2006, s. 4, Sterns m.fl. 2003, s. 8.  
167 Kaufmann har introducerat begreppet ”motility” för möjligheterna att resa. I begreppet 
ingår dimensionerna tillgång, färdigheter och möjligheterna att tillgodogöra sig dessa, 2002,  
s. 37 ff. 
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(Auto)mobilitet används för överskridande av funktionshinder. Bilen och 
bilkörning har tillskrivits emancipatorisk kraft. Introduktionen till temanum-
ret Generations börjar med ett exempel om en gammal funktionshindrad 
man och hur han genom bilen överskrider sitt funktionshinder i vardagen. 
Mobilitet genom bilen ger mannen möjlighet till ett självständigt liv och 
självtillit. Jeff Finn och Harvey Stern skriver: 

A bilateral amputee below the knees, the man is a testament to the power of 
mobility, the inner drive to stay connected to community, the connection be-
tween mobility and self-reliance.168  

Detta sätt att relatera mobilitet och funktionshinder är inte på något sätt nytt. 
Redan år 1965 gjordes en liknande koppling mellan automobilitet och funk-
tionshinder. På en amerikansk trafikmedicinsk konferens lekte Harold Hen-
derson och Theodore Kole med ”automobilitet” som en ordvits. 

’Automobility’ is a word coined by the authors to connote not only the reali-
ties of the twentieth century where the automobile and geographic mobility 
are almost synonymous, but to stress that for the disabled, the vehicle should 
be treated as a prosthetic device necessary for mobility. Thus, the term is 
used in the present context to dramatize the needs of the handicapped for 
“self-transportability” (itself too much a science fiction or fantasy term) 
which goes beyond the use of crutches or wheelchairs. 169  

Bilen diskuteras således i betydelsen av ett hjälpmedel, ett slags protes, för 
att möjliggöra självständig rörlighet för en person med funktionshinder. På 
detta sätt kan nya möjligheter, delaktighet i samhället, självkänsla uppnås. 
Automobilitet handlar i de båda citaten ovan såväl om den självgående och 
självinitierande rörelsen som hur den förkroppsligas specifikt genom bilen 
och bilkörning.  

De ovanstående två exemplen kan även relateras till ett kulturellt värde 
som varit central för gerontologin, nämligen oberoende. Bilen påstås kunna 
skapa ett överskridande från ett liv hotat av beroende till ett liv i oberoende. 
Denna aspekt har diskuterats i relation till hög ålder av Susan Eisenhandler. 
Hon pekar på hur bilkörning och körkort används för att hålla borta vad som 
uppfattas som en stigmatiserad identitet som gammal. Att inte kunna köra bil 
uppfattas av de äldre som intervjuats i studien som det första steget till en 
karriär som beroende, och därigenom ålderdom. Själva körkortet får därige-
nom ett viktigt symboliskt värde. Körkortet förknippas med oberoende och 
att vara vuxen, men inte gammal. 170 

Mobilitet används för livskvalitet. Ett vanligt begrepp som används i de 
forskningsdokument som jag läst om äldres bilkörning och mobilitet är livs-
                               
168 Finn & Stern 2003, s. 6. 
169 Henderson & Kole 1965, s. 142. 
170 Eisenhandler 1990. 
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kvalitet. Mobilitet ger livskvalitet, är nödvändigt för livskvalitet, innebär 
livskvalitet.171 Michelle Whelan med flera hänvisar i sin forskningsöversikt 
om mobilitet till forskaren David Metz för att exemplifiera.172 Metz skriver i 
en artikel med fokus på just äldre, mobilitet och livskvalité: 

It is generally agreed that there is an important relationship between mobility 
and the quality of life of older people. Loss of mobility is seen as resulting in 
a substantial diminution of well being, as happens when a person can no 
longer safely drive a car or when physical movement is significantly hindered 
through age-associated disability.173 

Metz påstår dessutom att relationen mellan mobilitet och livskvalitet är oklar 
eftersom särskilt det förra begreppet är så vagt definierat.174 Han gör ett för-
sök att peka ut fem dimensioner i vad mobilitet är äldre människor. Dessa 
dimensioner innefattar såväl resande som möjligheter att resa, men också 
delaktighet i lokalsamhället, psykologiska fördelar i att kunna röra sig och 
fysisk träning.175  

Mobilitet används för att tala om frihet och växande. Bilen och bilkörning 
har sedan sin framväxt i början av 1900-talet förknippats med frihet och 
flexibilitet. Mobilitet mer generellt har även använts som synonym för att 
vara aktiv.176 Men rörlighet och rörelser omtalas också i mer spirituella ter-
mer, som ett led i vår själsliga utveckling.177 Här är ett exempel: 

Movement. Freedom. Growth. Movement is at the center of our life journey. 
Movements links us to our families, our communities, and ourselves. Move-
ment supports our needs for exploration and, in doing so, expands our physi-
cal, social, and spiritual universe.178  

Detta är ett tydligt exempel på hur resande och rörelser inte endast tas upp i 
instrumentella termer utan uppfattas vara betydelsefulla för vad som kan 
benämnas reflektion och identitet. Fysisk och social rörlighet länkas sam-
man. 

(Auto)mobilitet diskuteras i termer av nödvändighet i det moderna sam-
hället. Mobilitet uppfattas hålla samman vardagen i det moderna samhället 
så att dess aktiviteter kan utföras. Här hävdas bilen ha en särskild roll. Mass-
bilismen har förändrat det individuella resandet, vardagslivet, social interak-

                               
171 Se t.ex. Whelan m fl. 2006, s. 4 ff., SIZE 2003, s. 50–61, Sterns m.fl. 2003, s. 8, Madachy 
2003, s. 23, Shope 2003, s. 57, Stutts 2003, s. 62, Kerschner 2003, s. 63 f., Sirén & Hakamies-
Blomqvist 2006, s. 375. 
172 Whelan m.fl. 2006, s. 4 f. 
173 Metz 2000, s. 149. Se även Metz 2003, Davey 2007. Schaie & Pietrucha 2000. 
174 Metz 2000, s. 149 i abstract. 
175 Jfr Banister & Bowling 2004. 
176 SIZE 2003, s. 25. 
177 Se t.ex. SIZE 2003, s. 23. 
178 Finn & Sterns 2003, s. 6. 
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tion, produktions- konsumtions- och distributionsmönster med mera. Rum-
met har fragmentariserats där specifika aktiviteter kopplas ihop med specifi-
ka platser. Det finns friluftsområden, bostadsområden, industriområden, 
affärscentrum med mera. Bilen ses som särskilt väl lämpad att sy ihop det 
moderna lapptäcket av skilda aktiviteter på olika håll. Mobilitet och särskilt 
bilkörning har därför diskuterats som något nödvändigt för de äldre i det 
moderna samhället.179 Men forskare har också, som Sandra Rosenbloom, 
ställt frågan om ett ökat resande hos äldre verkligen uttrycker ökad frihet och 
livskvalitet eller om det snarare handlar om ett strukturellt tvång att resa.180  

Mobilitet diskuteras i termer av problem. En viktig grund i problematise-
ringen av mobilitet i relation till de äldre och åldrande är resvaneundersök-
ningar som pekar på att människan vid högre åldrar minskar sitt resande.181 
En särskild problematisering som har dykt upp handlar om äldre kvinnor och 
mobilitet. Kvinnor antas marginaliseras från bilkörningens domän vilket 
bidrar till en mer begränsad mobilitet. Liisa Hakamies-Blomqvist har använt 
uttrycket ”moderna liljefötter”182 för äldre kvinnors mobilitetsproblem, där 
begränsad bilanvändning utgör en viktig del i förklaringen. Bilen hävdas 
vara än mer central på äldre dagar och inverkar på möjligheterna att upprätt-
hålla såväl ett oberoende liv som livskvalitet genom dess förmåga att 
överskrida begränsningar av funktionsnedsättningar. Det gör en ojämlik 
bilanvändning problematisk.183 I anslutning till problematiseringar om mobi-
litet återfinns således såväl utsagor om elände som emancipation. 

Hur relateras bilkörning i relation till andra sätt att resa? En fråga som 
jag ser som viktig i anslutning till de sätt som mobilitet har använts ovan är 
hur relationerna ser ut mellan bilkörning och andra sätt att resa. Mobilitet 
framställs emellanåt som automobilitet där automobilitet innebär bilkörning. 
Två återkommande utsagor i dokumenten gör bilkörning primär i relation till 
äldre trafikanter och rörlighet. Den första utsagan är att bilkörning är ett av 
de dominerande sättet för de äldre att resa. Det är en beskrivande utsaga som 
stödjer sig på hur de äldre reser i dag och antaganden om hur det kommer att 

                               
179 Att bilen dominerar betyder inte dominansen har ifrågasatts p.g.a. de problem som för-
knippas med den. Vidare finns det skillnader mellan de industrialiserade länderna där t.ex. 
bilens dominans är stark i USA medan kollektivtrafik i viss mån är utbyggd i flera europeiska 
länder, särskilt i städerna. 
180 Rosenbloom 1995, s. 7. 
181 För svensk del har Krantz 1999 s. 134 ff. angett att från åldrarna 65 år och uppåt minskar 
reslängderna med mer än hälften i jämförelse med de mer aktiva 45–54-åringarna. Detta 
förklarar Krantz med bl.a. att arbetsresorna minskar. Äldre i åldrarna 65 till 69 år utför resor 
för inköp, service och fritid i samma omfattning som yngre ålderskategorier. För äldre i ännu 
högre åldrar menar Krants att även funktionsnedsättningar utgör en förklaring till det minska-
de resandet. Äldre stannar dessutom oftare hemma. En tredjedel av alla i ålderskategorin 65–
74 år och hälften av alla i ålderskategorierna 75–84 år gör ingen resa alls under en vanlig dag.  
182 Personlig kommunikation: Hakamies-Blomqvist 2006-08-20 (E-post). 
183 Sirén & Hakamies-Blomqvist 2005, Sirén & Hakamies-Blomqvist 2006, Sirén 2005, s. 17–
26, Davey 2007, jfr även Sirén m.fl. 2001, s. 34 ff.  
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se ut den närmaste framtiden.184 Den andra utsagan är att när funktionsned-
sättningar inträder så är det främst andra sätt att röra sig, såsom att gå, cykla 
och åka kollektivtrafik, som först blir svårare. Bilen är det färdmedel som 
går att använda längst vid funktionsnedsättningar.185 Men det nämns också 
att det kan finnas konflikter mellan olika sätt att röra sig, till exempel att 
möjligheterna att gå kan hindras av en närmiljö starkt trafikerad av bilar.186 
Det finns äldre som inte kör bil liksom äldre som kombinerar olika sätt att 
röra sig. Det blir därför menar jag intressant att ställa frågan om och hur 
andra sätt att resa relateras till bilkörning.  

Detta är ett urval av aspekter av hur mobilitet har använts i forskning om 
äldre och åldrande bilförare. Vad som för det första är värt att notera är hur 
rörlighet ges positiva tillskrivningar och antas ha stor betydelse för såväl 
livskvalitet och självkänsla. Mobilitet anges också som en nödvändighet, ett 
tvång i det moderna samhället. Den normativa karaktären hos mobilitet i 
relation till äldre och åldrande bilförare är viktig att uppmärksamma. Som 
jag tog upp i inledningskapitlet hade jag en förförståelse där mobilitet var ett 
självklart gott och borde främjas för äldre och åldrande bilförare. De ovan-
stående exemplen tydliggör dock att min förförståelse är i linje med en mer 
generell tydlig normativitet i användningen av begreppet i forskningen och 
som jag i diskursanalysen i någon mån behöver ställa mig bortom. För det 
andra verkar mobilitet relatera till vissa kulturella värden som också har 
diskuterats i förhållande till de äldre och åldrande i gerontologin. Mobilitet 
förknippas med oberoende och aktivitet, värden vilka har sammankopplats 
med ”tredje åldern”. Ett mobilt liv med mycket resande kan uppfattas som en 
del i ”busy ethics”.187 Men framhävandet av positivt laddade värden som 
aktivitet och oberoende har också kritiserats för att det samtidigt bidrar till 
att skapa en ny stigmatiserad kategori av beroende och passiva äldre. Är 
mobilitet i så fall något positivt främst för äldre människor i tredje åldern? 
Vad innebär en mobilitet för fjärde åldern? Hur yttrar sig mobilitet i relation 
till äldre och åldrande bilförare i ett begränsat sammanhang som transportpo-
litik? Detta är frågor som jag bär med mig till den empiriska analysen, sär-
skilt till åren 2000 till 2006 där utsagor om mobilitet och äldre och åldrande 
bilförare framkommer explicit. 

                               
184 Se t.ex. Whelan m.fl 2006, s. 4, SIZE 2003, s. 28, Mitchell 2003, s. 51 f., jfr Sirén & Ha-
kamies-Blomqvist 2006, s. 375. För svenska data se Krantz 1999, kap 7. Krantz berättar att år 
1994/95 gjorde män i ålderskategorierna 65–74 år och 75–84 år över hälften av sina huvudre-
sor genom att köra bil. För kvinnor i ålderskategorin 65–74 år körde endast 20 % bil men de 
gjorde i gengäld drygt 30% av sina resor som bilpassagerare. Kvinnor i ålderskategorin 75–84 
år uppvisar ett liknande mönster. En viktig iakttagelse i Krantz studie är emellertid att det 
finns en trend att bilresandet har ökat bland äldre, främst beroende på att alltfler kvinnor kör 
bil. Äldres gående, cyklande och kollektivtrafikåkande har minskat mellan åren 1978 och 
1994/95. 
185 Se t.ex. Whelan m.fl. 2006, OECD 2001.  
186 SIZE 2003, s. 31 ff. 
187 För begreppet “busy ethics”, se Ekerdt 1986. 
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4. En diskursanalytisk forskningsansats  

Detta kapitel utvecklar den diskursanalytiska förståelsen i denna studie och 
specificerar hur den används i mötet med empirin. Utvecklandet av denna 
förståelse har skett i en abduktiv process mellan empiri, frågeställningar och 
teoretiska utgångspunkter. Från början skedde emellertid ett avgörande val 
som gjorde att utvecklandet av ansats tog en viss riktning. Det handlade om 
att jag på grundval av frågeställningar och förstudier valde att fördjupa mig i 
transportpolitik. På så sätt kunde jag problematisera statistikens roll i former-
ingen av äldre och åldrande bilförare samt följa utsagor om en kontroversiell 
åtgärd, periodiska kontroller vid hög ålder. De transportpolitiska dokument 
jag läste hade dock en särskild karaktär, de var sållade och utsagor om äldre 
och åldrande bilförare var sparsamt förekommande. Samtidigt var det möj-
ligt att se i vilka större politiska sammanhang som utsagorna förekom i. Det-
ta medförde dock dilemman rörande fokus och kontext i den empiriska läs-
ningen. Jag blev här inspirerad av Foucault, särskilt den arkeologiska inrikt-
ningen som jag uppfattade möjliggjorde kontextualisering på ett bra sätt. 
Denna studie är dock ingen renodlad och bokstavstrogen studie baserad på 
Foucault utan jag arbetar som tidigare framkommit med en tydlig positione-
ring från gerontologi och ett intresse för fördjupad förståelse av mobilitet i 
relation till äldre och åldrande bilförare.  

Arkeologi som inspiration och ”verktygslåda” 
Foucaults skrivande delas ofta in i två faser, en arkeologisk och en genealo-
gisk. Detta även om de som inriktningar ofta hävdas vara kompletterande 
snarare än åtskiljda, eller att genealogin är en påbyggnad till arkeologin.188 
Foucault påpekar även själv i Diskursens ordning hur dessa två sätt att ana-
lysera glider in i varandra.189 Ofta ligger dock tyngdpunkten på den ena eller 
den andra i studier baserade på Foucault.190 Den arkeologiska fasen förknip-
pas med den tidiga Foucault och fokuserar på språket och dess regelbunden-
heter, diskurser analyseras som autonoma och regelstyrda. Men samtidigt 
                               
188 Se t.ex. Gutting 1989, Dreyfus & Rabinow 1982, Kendall & Wickham 1999, Howarth 
2000. 
189 Foucault använder inte begreppen arkeologi och genealogi i Diskursens ordning 1993 
[1971] utan kritisk och genealogisk.  
190 Bildgård 2002, s. 55. 
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finns i allmänhet, inte att förglömma, den institutionella nivån närvarande. I 
till exempel Vansinnets historia under den klassiska perioden berättar Fou-
cault om hur institutionerna som inhyst spetälska står tomma för att sedan 
fyllas med helt nya klientel av människor under mitten av 1600-talet. ”Den 
stora inspärrningen” är en central utgångspunkt i utforskandet av vansinnets 
diskurs.191 Det är emellertid främst i den senare genealogiska fasen som de 
sociala institutionerna och praktikerna, samt deras relation till sanningsan-
språk och kunskap mer explicit studeras. Makt och kropp blir viktiga fokuse-
ringspunkter för analys.  

För denna studie är det framförallt den arkeologiska inriktningen som har 
inspirerat analysen. Men det är ingen renodlad arkeologisk studie där jag 
följer den omfattande metodiken i till exempel Vetandets arkeologi, Fouca-
ults metodologiska kommentar till sina tidiga arkeologiska verk.192 Istället 
har jag, förutom en mer generell förståelse av diskurser som regelstyrda, valt 
att lyfta fram ett fåtal idéer från arkeologin samt komplettera med analys-
verktyg från andra forskare. Foucault själv har vid flera tillfällen betonat 
verktygskaraktären i hans teorier. Ett exempel är: 

All my books, whether Madness and Civilization or this one we’re talking 
about [Övervakning och straff, förf.anm.], are, if you like, little tool boxes. If 
people want to open them, use a particular sentence, idea, or analysis like a 
screwdriver or wrench in order to short-circuit, disqualify or break up the sys-
tems of power, including eventually the very ones from which my books 
have issued…well, all the better!193 

Det är också framförallt som inspiration och verktygslåda jag har funnit 
Foucaults teorier fruktbara i denna studie.  

Grundelementet för analys hos Foucault är utsagan. Den skiljer sig från 
meningen, som finns i en text och styrs av grammatiken. Den skiljer sig från 
påståendet, som tillhör logiken. Den är inte heller ett yttrande som uttrycker 
känslor eller intentioner hos ett psykologiskt subjekt. Det går inte heller att 
en gång för alla peka ut en utsaga och säga, detta är en typisk utsaga! Det 
”finns inte någon utsaga i största allmänhet, en fri, neutral och oberoende 
utsaga.”194 Vad som utgör en utsaga varierar beroende på sammanhang. I 
transportpolitiken ligger det närmast till hands att betrakta meningar, ord 
eller kanske fragment av meningar som utsagor. Utsagan är beroende av 
relationen till andra utsagor och sägs dessutom alltid från en viss position. 
Till utsagan hör dess möjligheter att kunnas sägas och inte sägas. Ett annat 
viktigt drag hos utsagan är att den, trots att den är situerad i ett sammanhang, 

                               
191 Foucault 1983 [1961].  
192 Foucault 2002 [1969]. 
193 Intervju av Roger-Paul Droit med Foucault 1996 [1975], s. 149. 
194 Foucault 2002 [1969], s. 124. 
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ändå är möjlig att upprepa.195 På så sätt existerar utsagan också delvis bortom 
specifika dokument. Jag kommer därför att tala om meningar, formuleringar, 
argument och utsägelser när jag uttryckligen vill hänvisa till en specifik em-
pirisk text medan utsagor hädanefter är ett analytiskt begrepp som hör till 
diskurser. Ett exempel på hur utsagor kan konkretiseras uppvisas i en studie 
av Thomas Öhlund där han identifierar utsagor genom nyckelord och be-
grepp.196 I en empirisk analys kan en tydlig distinktion dock vara svår att 
upprätthålla eftersom utsägelser eller formuleringar som ofta upprepas kan 
ses som utsagor. Innebörderna i begreppen är dock väsentligt skilda och 
emellanåt kan det därför vara viktigt att skilja mellan en specifik situerad 
yttring och en diskursiv utsaga. 

I sina tre större tidiga arkeologiska verk, Vansinnets historia under den 
klassiska perioden, The Birth of the Clinic197 och The Order of Things, skulle 
Foucault vid en första anblick kunna uppfattas arbeta med stora diskurser, 
stora allomfattande enheter. Foucault har också kritiserats av Winther Phil-
lips Jørgensen för vad de kallar för ”monologism”.198 Vetandets arkeologi, 
den metodologiska kommentaren till de tidiga verken, däremot är ett kraftigt 
ifrågasättande av (oreflekterade) enheter. Han inför diskontinuitet som prin-
cip199 och använder begreppet diskursiv formation för att visserligen tala om 
enhet, men om en enhet av pluralism, spridningar och motsättningar. Den 
diskursiva formationen uppkommer genom en mångfald av regler som regle-
rar utsagor och på så sätt skapar en formation. Jag ser därför inte Foucaults 
diskursanalys som ”monologism” utan snarare som ett problematiserande av 
enheter. Diskursen eller snarare den diskursiva formationen är motsägelse-
full, splittrad och komplex trots sin ytliga eller skenbara enhet. Som tillägg 
till redogörelsen för arkeologiska verk ovan vill jag påpeka att jag också 
införlivar Diskursens ordning till den litteratur som jag inspirerats av.200 

Min förståelse av begreppen formation och diskurs handlar med andra ord 
om enhetlighet och oenhetlighet. En anledning till att jag lyfter fram denna 
distinktion beror på att jag inte uppfattar formeringen om äldre och åldrande 
bilförare som jag följt historiskt i materialet som enhetlig. Det framträdde 
tidigt två skilda ”ordningar” om äldre och åldrande bilförare med en djupgå-
ende spricka sinsemellan. Det var mer givande att uppfatta dessa ordningar 
som separata ”enhetliga” diskurser i antagonism med varandra och fortsätta 
att problematisera formeringen och ”dra isär” den ytterligare med fler dis-
                               
195 Foucault för ett långt resonemang i Vetandets arkeologi om hur utsagor både kan vara 
materiella, existera genom till exempel själva trycksvärtan i ett specifikt dokument och där-
igenom vara lokal, och samtidigt repeterbara.  
196 Öhlund 1997, s. 28. 
197 Foucault 1989 [1963]. 
198 Winther Jørgensen& Phillips 2000, s. 20. 
199 Han inför diskontinuitet som princip och framhäver att det partikulära, det specifika och 
detaljen ska analyseras i all sin exklusivitet. För en utpräglad sådan tolkning av Foucault, se 
Séan Hand 2006 i sitt förord till Delueze bok om Foucault. 
200 Foucault 1993[1971].  
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kurser snarare än att konstruera en enhetlig beskrivning av formeringen.201 
Detta även om jag inte har haft mångfald som utgångspunkt utan snarare 
fokuserat på ett fåtal diskurser. Istället för äldre bilförar-diskursen talar jag 
om formeringen av äldre och åldrande bilförare. I formeringen samvarierar 
diskurser. Det handlar således om vokabulär för att beskriva regleringen av 
utsagor där jag genom begreppet formering vill peka på att jag analytiskt 
”drar isär” den och pekar på hur den regleras samtidigt på flera sätt. I for-
meringen konstruerar jag till exempel vad jag kallar för transportpolitiska 
diskurser och diskurser om de äldre och åldrande (se nedan). Diskurs och 
formation/formering blir för mig således en fråga om fokus snarare än skilda 
fenomen.  

Diskursbegreppet är något glidande hos Foucault. Han skriver:  

Och istället för att undan för undan pressa samman den svävande innebörden 
i ordet ’diskurs’, tror jag slutligen att jag tvärtom mångfaldigat dess betydel-
se: ibland är den alla utsagornas generella område, ibland är den en individu-
aliserbar grupp av utsagor, ibland är den en regelbunden praktik som redogör 
för ett visst antal utsagor.202  

Det är framförallt betydelsen, att diskursen är en reglerad form av praktik 
som redogör för ett antal yttranden, som har uppfattats som den viktigaste 
hos Foucault.203 Med det menas att Foucault är mindre intresserad av de ak-
tuella utsagorna än av de regler som producerar dem. Denna betydelse är 
också central i denna studie samtidigt som det inte är riktigt meningsfullt, 
som jag ser det, att upprätthålla någon dikotomi mellan å ena sidan reg-
ler/regelsystem och å andra sidan språk. Eller med andra ord, diskursbegrep-
pet luckrar upp dikotomier som produkt (struktur) och process.204 Diskurs 
bör inte enligt min mening uppfattas som en ”platt språklig yta” utan i 
diskursbegreppet är förutsättningarna, praktiker, institutioner och relationer-
na som framträder genom språkanvändning intimt förbundna, det finns ingen 
tydlig gräns. Detta gäller också för arkeologin skulle jag vilja påstå genom 
utsägelsefunktionen, genom institutionernas betydelse, genom hur till exem-
pel tankefigurer (se nedan) å ena sidan kan uppfattas som ”regler” och å 
andra sidan utvecklas i utsagor som sprider sig.  

Jag ska ytterligare precisera hur jag inspirererad av ett arkeologiskt syn-
sätt använder begreppet. I förordet till The Order of Things citerar Foucault 

                               
201 I den empiriska analysen föredrar jag begreppet formering eftersom jag uppfattar att be-
greppet framhäver såväl det oavslutade, ofullständiga som det processuella. Eftersom jag för 
för det första ser regleringen som någonting pågående där frågan om vad som utgör en enhet 
inte är självklar och för det andra drar in kontexter använder jag således ofta det mer ”verbak-
tiga” formering.  
202 Foucault 2002 [1969],  s. 102. 
203 Se t.ex. Mills 1997. 
204 Jfr Hacking 1999 i hans diskussion om sociala konstruktioner som både produkt och pro-
cess. Se även Haldén 1997, s. 19. 
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ett stycke av Jorge Luis Borges, ett stycke som han berättar fick honom 
skratta. Det hävdas härstamma från en kinesisk encyklopedi. 

[…] ‘animals are divided into: (a) belonging to the Emperor, (b) embalmed, 
(c) tame, (d) sucking pigs, (e) sirens, (f) fabulous, (g) stray dogs, (h) included 
in the present classification, (i) frenzied, (j) innumerable, (k) drawn with very 
fine camelhair brush, (l) et cetera, (m) having just broken the water pitcher, 
(n) that from a long way off look like flies’.205 

Vi börjar kanske också skratta eller blir åtminstone förbryllade. Stycket är 
obegripligt. Det går inte att förstå hur kategorierna ordnas i förhållande till 
varandra. Varje ny kategori blir en överraskning och bidrar till en känsla av 
en omöjlig kombination, ett skämt. Stycket följer inte reglerna, förutsätt-
ningarna för hur vi konstruerar och ordnar kategorier i förhållande till var-
andra.  

I arkeologin kan det vara relevant att tala om förutsättningar för en 
diskurs. Foucault har också sagt att han studerar historiska a priori för dis-
kursen, historiska förutsättningar för det sagda.206 Dessa gallrar utsagorna 
och bestämmer vad som kan framträda. Vad som annars hade varit möjligt 
att säga skulle ha varit så oändligt mycket större än det fåtal utsagor som 
verkligen kan sägas. Torbjörn Bildtgård har uttryckt detta som ”Diskursens 
regler besvärjer denna slumpmässighet och försäkrar en kontinuitet i det sätt 
på vilket vi betraktar världen och därmed i de olika åtskillnader, ordningar 
och hierarkier som delar in världen.”207 I citatet från Borges ovan är förut-
sättningarna, regelsystemet så annorlunda jämfört med vår nutida (väster-
ländska) kultur att de utsagor som framträder blir obegripliga, vi kan inte se 
någon ordning eller logik i vad som samtidigt genom bokstaveringen ”a)…, 
b…, osv” hävdas vara en ordning.  

Att förstå diskurser som ordningar genom systematisk gallring av utsagor 
på vissa sätt, är vad som gör det möjligt att utsagor från en och samma 
diskurs kan dyka upp i allehanda sammanhang och ändå tillhöra samma 
diskurs. På så sätt kan flera diskurser samverka i en och samma formation. 
Ett och samma textavsnitt och till och med samma mening kan innehålla 
utsagor från flera diskurser. Hur är det då möjligt att känna igen en diskurs? 
Jag tror att det här kan vara fruktbart att göra en jämförelse med Fairclough 
för att konkretisera.208 Han talar om olika diskursiva element, till exempel 
genre, stil och diskurser. En genre bygger på hur en social praktik skapar 

                               
205 Foucault 2002 [1966], s. xvi. 
206 Se t.ex Foucault 2002 [1966], s. xiii. 
207 Bildtgård 2002, s. 51. 
208 Fairclogh 1992 bygger på Foucault, men har i många väsentliga delar en helt annorlunda 
teori om diskurs. Det kan också vara värt att påpeka att flera av de olika exemplen jag tar upp 
är sådana enheter som Foucault problematiserar i sin starkt ifrågasättande bok Vetandets 
arkeologi. För att förtydliga och förenkla hur jag använder och förstår Foucaults arkeologi i 
denna studie anger jag ändå dessa exempel.   
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särskilda repetetativa mönster i språket, ett exempel är intervjun. Oavsett i 
vilket sammanhang intervjuer görs, i skolan, i militären eller tv-nyheterna så 
uppstår vissa likheter i språket, en liknande ordning i språket återkommer. 
Stil exemplifierar han med bland annat intimt, formellt, argumentativt och 
deskriptivt. Diskurs, slutligen, är för Fairclough en representation av den 
sociala verkligheten och har därmed en innehållslig aspekt209. Foucault arbe-
tar inte med sådana explicita distinktioner av typer av diskursiva element när 
han gör sina analyser men jag menar att jämförelsen kan ge idéer om hur vitt 
skilda diskurserna kan te sig även i Foucaults analyser. Ibland är det logiker 
som närmast kan uppfattas i termer av mening som återkommer. Ibland är 
det sätt att hänvisa utsagor till varandra som sprids såsom Kommentaren. 
Ibland kan det närmast vara mest givande att uppfatta teknologier och insti-
tutioner som reglerande för utsagor där dessa bidrar till att producera och 
reproducera återkommande mönster. Utsagor gallras på ett flertal skilda 
sätt.210  

Jag kommer att huvudsakligen fokusera på diskurser som ordningar eller 
logiker. Arkeologin förstår jag som ett särskilt perspektiv snarare än en ko-
herent teoriram. Foucault själv skriver angående utsagans förhållande till 
diskursiv formation att: 

Men, som också synes, utvecklar jag inte här en teori i ordets strikta och star-
ka mening: att ur ett visst antal axiom härleda en abstrakt modell som kan 
tillämpas på ett oändligt antal empiriska beskrivningar.211  

Det är således inte främst som en strikt metodologi utan som ett perspektiv 
och ”verktygslåda” som jag använder arkeologin i denna studie. Det centrala 
i arkeologin är som jag ser det att se diskurser som reglerade och försöka 
studera de historiskt situerade förutsättningarna för diskursen.   

Eftersom jag hade ett sållat material samt ett snävt studieobjekt så var det 
mer fördelaktigt att induktivt arbeta med materialet och därifrån konstruera 
diskurser än att arbeta med utförliga analysramar. De försök jag gjorde med 
utförliga förutbestämda analysramar resulterade i torftiga analyser och kunde 
inte lyfta sådana dilemman som jag ändå tyckte skymtade i materialet.  Sena-
re i detta kapitel, i avsnittet om konstruktionen av diskurser, ska jag berätta 
mer om analysverktyg och hur jag konstruerat diskurser, men innan dess ska 
jag säga några ord om bland annat objekt-subjekt.  

                               
209 Fairclough 1992, s. 125 ff. 
210 Även Fairclough som arbetar med distinktioner mellan olika typer av diskursiva element 
tar upp problematiken med att skilja mellan dem och menar att det emellanåt kan finnas skäl 
att retirera till mer vaga och övergripande begrepp som diskurstyp och diskursiva element. 
Fairclough 1992, s. 125. 
211 Foucault 2002[1969], s. 141. 
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Från objekt till subjekt 
Jag har med inspiration av Foucaults arkeologi gjort en distinktion mellan 
varifrån och hur utsagor framförs respektive att bli omtalad. Mitt fokus lig-
ger på hur äldre och åldrande bilförare blir omtalade, blir objekt. Men följd-
frågan som uppstår är vilken betydelse detta har. Jag ska här kort problema-
tisera och utveckla denna fråga. 

Det arkeologiska projektet hos Foucault, särskilt som det framställs i Ve-
tandets arkeologi, har kritiserats för bland annat oförmåga att beakta vilken 
betydelse diskurser har för människan. Även om utsagan och vem som säger 
något är centralt i arkeologin och Foucault har påtalat hur detta i sig regleras 
så har arkeologin kritiserats för att diskurser framstår som autonoma.212 Det 
är, påpekar till exempel David Howarth när Foucault för in ”makt” som en 
spridande kraft i diskursen som människor också kan uppfattas formas som 
subjekt.213 I Diskursens ordning tar dock Foucault upp att, såsom Sune Su-
nesson påpekar, ett underliggande tema i exempelvis Vansinnets historia 
ändå var makt.214 Ett konstruerande av gränser mellan arkeologi och genea-
logi är som jag redan påpekat problematiskt utan det handlar snarare om vad 
som är fokus i en studie och därigenom vilka centrala begrepp som används, 
vilka verktyg som väljs. Att bli något som diskursen talar om, ett objekt, 
innebär således också i en mening att bli subjekt. Objekt-subjekt eller kanske 
snarare subjekt-objekt är intimt förknippade.  

Foucault har påpekat när han i ett senare skede sammanfattar sitt projekt 
att det övergripande temat har varit hur subjektet skapas: 

My objective, instead has been to create a history of the different modes by 
which, in our culture, human beings are made subjects. My work has dealt 
with three modes of objectification which transform human beings into sub-
jects. 

The first is the modes of inquiry which try to give themselves the status of 
sciences; for example, the objectivizing of the speaking subject in grammaire 
générale, philology, and linguistics [---]. 

In the second part of my work, I have studied the objectivizing of the sub-
ject in what I shall call ‘dividing practices.’ The subject is either divided in-
side himself or divided from others. This process objectivizes him. Examples 
are the mad and the sane, the sick and the healthy, the criminals and the 
‘good boys’. 

Finally, I have sought to study – it is my current work – the way a human 
being turns him- or herself into a subject.215 

                               
212 Dreyfus och Rabinow 1982, Howarth 2000. 
213 Howarth 2000, s. 79 ff. 
214 Se förorden av Sunesson 1983, 2001 i Vansinnets historia respektive Övervakning och 
straff av Foucault. 
215 Foucault i Dreyfus & Rabinow 1982, s. 208. 
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Mitt intresse för kategorisering innebär att jag valt att fokusera på de två 
första sätten. Genom hur vetenskaper, och i detta fall politik, objektifierar 
människan så påverkar det också henne som subjekt. Särskiljanden och in-
delningar av människan objektifierar henne och påverkar henne som subjekt. 
Här vill jag återigen påpeka att även om Foucault i sin metodologiska kom-
mentar Vetandets arkeologi hade ett fokus på språkliga utsagor så har även 
metoder, tekniker och institutioner betydelse för hur gränsdragningar kan 
göras. 216 I Vansinnets historia är som sagt den stora inspärrningen central för 
hur särskiljande av kategorier görs genom inklusion och exklusion. 

Det är således även av teoretiska skäl svårt att separera arkeologi från ge-
nealogin. Gränsen mellan arkeologi och genealogi uppfattar jag som flytande 
och mer en fråga om fokuseringspunkter för analys än åtskilda metodologier. 
Jag har här fokuserat på arkeologi men i analysen kan jag även beröra frågor 
som kan betraktas ligga åt det genealogiska hållet.  

Nationell statlig transportpolitik som emergensyta 
I Vetandets arkeologi talar Foucault om vikten att studera de sammanhang, 
emergensytor, som ett objekt framträder i. Sådana emergensytor kan vara till 
exempel familjen, sjukvården eller juridiken. Denna studie skiljer sig i detta 
avseende från Foucault. Jag valde nämligen att fokusera på en emergensyta, 
nationell statlig transportpolitik. Redan i detta avsnitt ska jag diskutera detta 
val eftersom den haft stor betydelse för hur jag utvecklat analysen.  

I ”förstudier” arbetade jag med att samla in material från både massmedi-
er, forskning och politik. Det blev tydligt att äldre och åldrande bilförare 
formades på något skilda sätt i de olika sammanhangen. Även om samma 
utsagor kunde återkomma så fanns det också vissa utsagor som endast fram-
kom i en emergensyta. Ett exempel är en tydlig kontrast mellan tidningen 
Motor och transportpolitiska dokument under de första åren på 2000-talet, 
där äldre människor i det första fallet fick positioner att själva tala om det 
levda livet som bilförare medan de i det senare fallet endast var objekt.  

Dokumenten i dessa sammanhang var också strukturerade på olika sätt. 
Massmedieartiklar och forskningsdokument hade i allmänhet äldre och åld-
rande bilförare i fokus och behandlade en snäv fråga. I politiken var utsagor 
om äldre och åldrande bilförare sparsamt förekommande och inramades av 
större övergripande politiska frågor om resande. På så sätt, för att tala i ter-
mer av ordning, så fanns det klara skillnader mellan emergensytorna i hur 
utsagor om äldre och åldrande bilförare ordnades och framträdde i doku-
ment. Det betydde metodologiskt att de olika emergensytorna skulle kräva 
delvis skilda läsningar och bearbetningar såväl som sökningar efter doku-
ment.  
                               
216 Se t.ex. Birgitta Svensson 2000 som gör en studie med fokus på särskiljande metoder. 
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Politiken var problemorienterad, utsagorna sållade, men det fanns i gen-
gäld en tydlig empirisk kontext. Det var möjligt att studera gränsdragningar 
och relationer mellan utsagor om olika trafikantobjekt i samma dokument. 
Både forskning och massmedier tillät en betydligt större variation på utsa-
gorna om äldre och åldrande bilförare, men det var i allmänhet endast äldre 
och åldrande bilförare som framträdde i ett och samma dokument.  

Tidsmässigt fanns det också skillnader. Jag studerade två dagstidningar, 
Dagens Nyheter och Expressen, genom att gå till deras klipparkiv.217 Där 
fanns ett kategoriseringssystem där tidningarna själva sparade klipp som 
journalisterna vid skrivande av artiklar kunde gå tillbaka till. I detta klippar-
kiv fanns en kategori kallad ”gamla bilförare”. Den första artikeln i denna 
kategori var från år 1971 och rubriken var ”Gamla bilförare är livsfarliga i 
trafiken”. Denna tidpunkt sammanfaller med en kraftig expansion i forsk-
ning om äldre och åldrande bilförare.218 Även om jag hittade enstaka mass-
medieartiklar och enstaka forskningsrön tidigare så var det först i nationell 
statlig politik som jag kunde finna en kontinuerlig tråd längre tillbaks i histo-
rien. Jag gjorde också en sökning i litteratur och läroboksmaterial om kör-
kort men det var svårt att finna utsagor om äldre och åldrande bilförare. Poli-
tiken var den emergensyta bland de sammanhang jag letade i där det fanns 
en sparsam men ändå tydlig ström av utsagor om äldre och åldrande bilföra-
re längst tillbaks historiskt. Dessa utsagor pekade dessutom på att det var 
möjligt att göra en intressant problematisering av teser som att statistik och 
”trafiksäkerhet” var dominerande i formeringen av äldre och åldrande bilfö-
rare. Utsagorna handlade om vad som även i nutiden fortfarande var en kon-
troversiell och omdiskuterad åtgärd, periodiska hälsokontroller vid hög ål-
der, och var på så sätt ett intressant material att börja med. Jag valde att av-
gränsa mig till politik. Efterhand blev det också tydligt att utsagor om äldre 
och åldrande bilförare framförallt framträdde inom vad som sågs som ett 
särskilt politikområde, transportpolitik. Detta politikområde har resande i 
fokus där resande problematiseras och olika lösningar på problemen diskute-
ras. Detta innebar att jag kunde begränsa och effektivisera mina sökningar av 
material.  

                               
217 Presstext administrerade vid den tidpunkten, år 2003, Dagens Nyheters och Expressens 
klipparkiv. När Presstext köptes upp av Affärsdata några år senare följde inte klipparkivet 
med utan sköttes istället av Pressens bild som sedermera blev Scanpix. 
     Anledningen till att jag gick till klipparkivet var att där fanns artiklar om äldre och åldran-
de bilförare. Databasen ArtikelSök och dess föregångare räckte inte till eftersom de i första 
hand bygger på debatt- och kulturartiklar. Äldre och åldrande bilförare debatterades inte i 
dessa sammanhang utan togs snarare upp i nyhetsartiklar vad jag kunde se i mina förstudier. 
Eftersom jag också ville finna historiskt material räckte inte heller vanliga tidningsdatabaser 
som Presstext och Mediearkivet till. I klipparkivet finns artiklar från 1902 då Dagens Nyheter 
startade. Mikrofilm, som är tidskrävande, var inget alternativ eftersom jag var intresserad av 
en längre tidsperiod.  
218 Hakamies-Blomqvist 1999, jfr Hakamies-Blomqvist & Peters 2000. 
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Det uppenbara alternativet, för att åstadkomma goda förutsättningar för 
diskursanalys, vore att välja ett annat sammanhang med dokument där utsa-
gor om äldre och åldrande förare var framträdande. Sociologen Boel Berner 
har påpekat att ett av flera överväganden i val av forskningsproblem också är 
effektivitet. Det handlar bland annat om att beakta hur tidskrävande insam-
landet av empiri är.219 Transportpolitiken där utsagor om äldre och åldrande 
bilförare var sparsamt förekommande kan på detta sätt tyckas vara ineffek-
tivt. Men transportpolitiken var som sagt vald eftersom det var i denna som 
jag kunde spåra en kontinuerlig tråd om äldre och åldrande bilförare längst 
tillbaks historiskt. Ett alternativ vore att skifta studieobjekt. Varför tröska 
igenom mängder med empiri när det endast var få sidor eller avsnitt som var 
intressanta i varje dokument? Varför inte göra en diskursanalys över trafik-
säkerhetsdiskursen och ta med äldre och åldrande förare på köpet? Gräns-
dragningar mellan olika trafikantobjekt gick väl att undersöka ändå, kanske 
till och med på ett bättre sätt eftersom vad som annars skulle ha varit en kon-
text, trafiksäkerhet, skulle kunna analyseras som helhet, inte genom ett 
fragment? Ett svar är att äldre och åldrande bilförare i transportpolitiken 
formas av flera diskurser. Att byta fokus skulle innebära svårigheter att stu-
dera komplexiteten i formeringen. Ett annat svar är att den längre svårarbe-
tade men enligt min mening viktiga historia om äldre och åldrande bilförare 
skulle riskera att inte bli berättad eftersom den historiskt befunnit sig i mar-
ginalen och andra frågor skulle överrösta den.  

Eftersom jag hade ett särskilt intresse för äldre och åldrande bilförare val-
de jag istället att fokusera på hur studieobjektet formades genom att göra en 
empirisk kontextuell läsning i nationell statlig politik. Jag ville utgå från 
framförallt en emergensyta för att kunna bibehålla en explorativ ansats och 
öppenhet för hur äldre och åldrande bilförare kunde formas. Även om det är 
vanligt att i studier baserade på Foucault följa ”en stor diskurs”, ett särskilt 
sätt att till exempel forma en kategori över flera emergensytor, så valde jag 
istället att i första hand utforska kategoriseringen i en emergensyta för att 
kunna problematisera utsagor om äldre och åldrande bilförare i denna. Jag 
har dock tillåtit mig att i viss mån följa utsagor utanför denna emergensyta. 

Ur ett socialgerontologiskt perspektiv ger valet av transportpolitik med 
möjlighet till empirisk kontextuell läsning vissa fördelar. Det har påpekats 
att de äldre i högre utsträckning behöver relateras till andra kategorier i em-
piriska studier. För att till exempel ens kunna analysera att utsagor kan ut-
trycka det moderna tre-delade normativa livsloppet (se kap. 2) kan det vara 
av vikt att relatera till de unga. Det har också påpekats att vissa (negativa) 
representationer av de äldre och åldrande baserar sig på grundläggande vär-
den i samhället som oberoende eller produktivitet snarare än åldrande i sig. 
Sådana värden påverkar även representationer av andra kategorier i samhäl-
let och för att synliggöra sådana värden kan det vara av vikt att kunna relate-
                               
219 Berner 2005. 
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ra olika kategorier till varandra. Mer specifikt i resandesammanhanget har 
vissa åtgärder riktade till äldre och åldrande bilförare kritiserats för att vara 
uttryck för ålderism och jag menar att för att få en förståelse för denna fråga 
är det centralt att få en uppfattning om hur åtgärderna förhåller sig till andra 
trafikantkategorier.  

Jämförelser med utsagor om andra trafikantkategorier görs utifrån hur de 
framträder  i relation till utsagor om äldre och åldrande bilförare. Läsningen 
sker således med äldre och åldrande bilförare i fokus och jag gör inga syste-
matiska försök att spåra utsagor om andra kategorier och leta empiriska do-
kument på sådana grundvalar. Jag  relaterar framförallt till utsagor om ”unga 
bilförare”. 

Politikens två rörelser i tiden 
I läsningen av transportpolitiska dokument framkom två skilda rörelser i 
tiden. Den första rörelsen innebar att vid distinkta tidpunkter startade kedjor 
av dokument som relaterade till varandra. Jag har valt att kalla en sådan hän-
delse för en politisk händelse. Jag talar i dessa fall även om politiska frågor 
eller att en fråga har kommit på den politiska dagordningen. Det handlar om 
att en fråga hade blivit föremål för utredning där ett flertal dokument sedan 
följde på varandra i den politiska praktiken. På detta sätt upprepades utsagor. 
Det kunde handla om att till exempel periodisk omprövning av körkort eller 
trafiksäkerhet behövde utredas. Vissa dokument är mer auktoritativa än 
andra, där till exempel riksdagsbeslut kan ses som den sista och mest aukto-
ritativa länken medan statens offentliga utredningar ligger tidigt i ledet. Sam-
tidigt blir dokumenten under processens gång till lagstiftning alltmer för-
handlade och därmed ofta sållade då de passerar olika instanser så i en ana-
lys kan det vara av värde att studera hur sådana förslag som blivit inflytelse-
rika, har formulerats i ett tidigt skede. Ulf Mörkenstam skriver med 
hänvisning till Lehrberg och Löfmarck att tyngst i förarbeten till lagstiftning 
väger i regel propositioner, riksdagsutskottens betänkande och utredningars 
betänkanden.220  

Från början var min tanke att jag endast skulle fokusera på statens offent-
liga utredningar eftersom mitt intresse var att undersöka formeringen av 
äldre och åldrande bilförare över en längre tidsperiod och inte studera pro-
cessen för en politisk händelse vid en specifik tidpunkt. Ett sådant förfa-
ringssätt skulle således bortse från den första rörelsen i politiken. Det skulle 
också innebära att eventuella skillnader i hur utsagor framträdde i olika typer 
av politiskt material inte heller skulle komplicera analysen. Men utsagor om 
äldre och åldrande bilförare var perifera i transportpolitiken samtidigt som 
jag uppfattade formeringen som viktig att undersöka. Jag valde därför att gå 
bortom de statliga offentliga utredningarna och samla in mer material och 
delvis föra in denna första politiska rörelse. Detta för att få mer substans, få 
                               
220 Mörkenstam 1999, s. 61. 
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mer empiri. Dessutom innebar ett visst beaktande av denna första rörelse i 
politiken att det också var möjligt att se om ett förslag fick gehör eller inte. 
Med Foucaults synsätt kan denna första politiska rörelse ses som en regle-
rande praktik, en praktik som återkommande inverkar på framträdandet av 
utsagor och bidrar till att utsägelser i olika dokument relaterar till varandra, 
en reglering som ordnar utsagor. 

Den andra rörelsen i politiken handlar om diskursiva förändringar. Flera 
politiska händelser kan uttrycka en likartad formering av äldre och åldrande 
bilförare. Samma regleringar ordnar utsagorna. Vid vissa tidpunkter kan 
dock ett diskursivt skifte ske där formeringen radikalt förändras. På så sätt 
framträder i analysen dels politiska händelser och dels mer generella histo-
riska skiften där formeringen av äldre och åldrande bilförare tvärt förändras 
vid vissa tidpunkter. Det är denna senare rörelse som huvudsakligen är i 
fokus i denna studie.221 

Dessa två rörelser har betydelse för hur jag redogör för mitt material. Jag 
har valt att berätta om båda, eftersom utsägelserna som framträder genom de 
politiska händelserna är samma utsägelser som jag analyserar för de diskur-
siva förändringarna. Men detta betyder inte att jag strävar efter att studera 
”det politiska spelet”, hur olika ”aktörer” med skilda intressen förhandlar 
med varandra och ”vem som vann”. Detta kan jämföras med hur Foucault i 
förordet till The Order of Things gör en distinktion mellan sin analys och det 
”vetenskapligt medvetna”.  

I did not operate, therefore, at the level that is usually that of the historian of 
science – I should say at the two levels that are usually his. For, on the one 
hand, the history of science traces the progress of discovery, the formulation 
of problems, and the clash of controversy; it also analyses theories in their in-
ternal economy; in short, it describes the processes and products of the scien-
tific consciousness. But, on the other hand, it tries to restore what eluded that 
consciousness: the influences that affected it, the implicit philosophies that 
were subjacent to it, the unformulated thematics, the unseen obstacles; it de-
scribes the unconscious of science.222  

Foucault studerade således varken debatter mellan vetenskapsmän om teori-
ernas innehåll eller försökte tolka dolda intressen eller hinder för vetenska-
pens utveckling. I stället handlar hans arkeologi om att lyfta fram reglerna 
för hur utsagorna sprids, en nivå som inte är medveten för vetenskapsmän-
nen även om analysen baserar sig på det sagda.  

Jag gör inte samma djupgående och omfattande arkeologiska utgrävningar 
bland utsägelserna och följer inte heller Foucaults mångtydiga och omfattan-

                               
221 Äldre och åldrande bilförare är historiskt sett ingen stor politisk fråga. När jag har gjort 
nedslag i empiri och tittat på till exempel riksdagsdebatter och remisser har jag inte kunnat 
finna någon debatt. 
222 Foucault 2002 [1966], s. xi. 
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de metodologiska diskussion i Vetandets arkeologi. Men på ett liknande sätt 
ligger mitt intresse framförallt på utsagorna och diskursiva förändringar. 

Periodisering  
En central utgångspunkt i Foucaults arkeologiska historieanalys är diskonti-
nuitet. Det innebär bland annat att man antar att historien inte utvecklas kon-
tinuerligt utan snarare genom tvära kast.223 Denna diskontinuitetsprincip kan 
tillämpas på såväl enskilda utsagor som diskursiva formationer. Det betyder 
att förändringar i utsagor kan beskrivas i sin specificitet och därmed relatio-
ner och förskjutningar mellan dem men kanske framförallt, vad jag varit 
intresserad av, det går att försöka bestämma trösklarna för genomgripande 
skiften i formationerna.  

Litteraturprofessorn Vladimir Biti har i en intressant text problematiserat 
periodisering såsom den bland annat har använts av ”arkeologen” Fouca-
ult.224 Ifall utsagor i en kultur är diskontinuerliga så torde det i stort sett vara 
omöjligt att åstadkomma periodiseringar. Periodisering bygger på kontinuitet 
mellan utsagor i samtiden. För Foucaults del är det också otvivelaktigt i hans 
arkeologiska fas att han lägger större vikt vid likheter i det samtida än det 
historiska.225 Men en annan problematik handlar om relationen till ”nutiden”. 
Den radikala periodisering som görs i till exempel The Order of Things, där 
reglerna för vad som är kunskap under renässansen hävdas vara någonting 
helt annorlunda än under den klassiska epoken och ytterligare skiljt från den 
moderna epoken, skulle innebära att vi har svårt att förstå varandra över 
skilda epoker. Vilken relevans finns det överhuvudtaget i ett nutidsperspek-
tiv att studera andra perioder om det finns en fullständig diskontinuitet? Ett 
svar är förstås att redan hävdandet av att andra epoker hade andra ordningar 
destabiliserar självklarheten, visar kontingensen, i den rådande ordningen. 
Men Bitin har en annan, som jag ser det, viktigare poäng. Periodiseringar 
görs med utgångspunkt i nuet och är ingalunda neutrala, vilket också gäller 
för Foucaults arkeologiska arbeten. I genealogin har också Foucault svängt 
och han betonar istället nuet som utgångspunkt. Historien får relevans för 
vad den berättar om nuet. Det är nutidens problem som spåras tillbaks i tiden 
vilket därmed innebär att kontinuiteter genom historien också är centrala.  

Även om jag har inspirerats av Foucaults arkeologi, som ibland tolkas in-
nefatta radikal periodisering, så har jag haft en tydlig utgångspunkt i nuet. 

                               
223 Det betyder inte att kontinuitet (eller enhet) förkastas. Den starka betoningen på diskonti-
nuitet kan snarare ses som en kritik av att många historiska analyser har utgått från kontinui-
tet. Foucault förespråkar istället som jag ser det ett motsatt förfarande där det ursprungliga 
antagandet är diskontinuitet och kontinuitet (eller enhet) blir resultatet genom empirisk ana-
lys, se Foucault 2002 [1969], s. 35–46. 
224 Biti 1999. 
225 Se t.ex. Gutting 1989, s. 220f. 
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Att jag överhuvudtaget valde att studera formeringen av äldre och åldrande 
bilförare och dessutom avgränsade mig till politik var beroende av mina 
frågor och diskursiva positionering i samtiden. Det hade till exempel inte 
varit lika intressant att börja leta efter utsagor om periodiska läkarundersök-
ningar om det inte var så att förslaget återkom på ett märkligt sätt i samtiden. 
Jag valde också att göra en fördjupad läsning av det politiska materialet åren 
2000 till 2006. Även om jag således har arbetat med diskontinuitet och peri-
odisering har det snarare varit en metodologisk än filosofisk fråga där jag 
valde att tydliggöra förändringar i materialet. Det betyder alltså inte att jag 
samtidigt tar ställning mot kontinuitet utan jag följer den mer allmänna 
diskursanalytiska principen att försöka beakta såväl diskontinuiteter som 
kontinuiteter i den historiska analysen. 

I denna studie har jag konstruerat två viktiga ”tidpunkter” där formering-
en av äldre och åldrande bilförare har förändrats radikalt. Det innebär att min 
berättelse om formeringen av äldre och åldrande bilförare handlar om tre 
olika perioder. Bestämningen av tidpunkter för skiften och periodisering 
innebar att jag först identifierade tydliga förändringar i mitt material och 
sedan relaterade dessa till kontextuella skeenden. På så sätt fick tröskeln för 
ett skifte avgöras i ett samspel mellan materialet i fokus och kontext. Den 
synkrona dimensionen (studiet av mönster genom samtida diskurser/utsagor) 
fick därmed en viktig roll.  Denna betoning på ”stora” perioder och att låta 
kontexten ha en viktig betydelse i läsningen beror på att utsagor om äldre 
och åldrande bilförare under stora delar av sin historia varit perifera i trans-
portpolitiken. Jag såg det därför som meningsfullt att arbeta med större 
sammanhang.226  

Den första perioden i formeringen av äldre och åldrande bilförare har jag 
låtit utsträcka sig från när hög ålder explicit problematiserades från år 1934  
till högertrafikomläggningen år 1967. För äldre och åldrande bilförares del är 
det uteslutande körkortsfrågor och i viss mån förekomsten av eventuella 
trafikolyckor med dessa bilförare som står på den politiska dagordningen. 
För att tydliggöra hur hög ålder blir av intresse diskuterar jag även ”förhisto-
rien” om hur körkortet infördes och institutionaliserades i Sverige från bör-
jan av 1900-talet. 

Den andra perioden har jag daterat från år 1967. Högertrafikomläggning-
en fick utgöra bas för tidpunkten i skiftet eftersom det därefter skedde en 
omfattande institutionalisering av trafiksäkerhet.  Trafiksäkerhetsverket bil-
dades och det första nationella trafiksäkerhetsprogrammet kom inom loppet 
av några år. Äldre och åldrande bilförare blev också en population och en 
”riskgrupp” i trafiken.  

Den tredje perioden började år 1991. Denna gång fick ett utredningsun-
derlag från Trafiksäkerhetsverket bestämma tidpunkten. I underlaget före-

                               
226 Detta sätt att arbeta med periodisering har jag inspirerats av från Jönson 2001, se t.ex.  
s. 78.   
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språkades ett radikalt nytt synsätt på de äldre där trafiken hävdades vara ett 
problem för dem, inte tvärt om. Under 1990-talet blev mobilitet en allt större 
fråga i forskning om äldre och åldrande bilförare. I transportpolitiken är det 
möjligt att se flera förändringar i formeringen där utsagor om rörlighet fram-
trädde, om än svagt. Under åren 2000 till 2006 blir mönstret tydligare och 
det är möjligt att konstruera diskursen äldres rörlighet.  

Under en och samma period kan såväl utsagor om körkort, trafiksäkerhet 
och rörlighet finnas. Utsagor om trafiksäkerhet finns exempelvis under alla 
tre faser men skiftar kraftigt karaktär mellan till exempel den första och 
andra perioden.  

Trädet som analytisk strategi 
Kärnproblemet för min empiriska studie som inverkade på läsning, analys 
och valet att låta Foucaults arkeologi utgöra inspirationskälla och verktygs-
låda handlade om kontextualisering. Hur skulle jag få ett historiskt material 
om något som verkade viktigt men var perifert att tala? Var det överhuvud-
taget möjligt att få en bättre förståelse av formeringen av äldre och åldrande 
bilförare genom att vända sig till material bortom den första forskningsvågen 
och uppmärksammandet i massmedier? Vad handlade den mystiska lilla 
strömmen av utsagor om äldre och åldrande bilförare som började redan på 
1930-talet? En statlig utredning om trafiksäkerhet kunde ta upp denna eller 
dessa förare på ett fåtal sidor. Dessa sidor kunde handla om en specifik fråga 
som periodiska hälsokontroller. Var dessa utsagor om hälsokontroller gallra-
de genom någon form av regelsystem och formade därigenom en liten 
diskurs? Eller fanns det snarare en liten diskurs om förares hälsa? Eller var 
det en större diskurs om trafiksäkerhet eller en om medicin? Diskurser kan 
studeras på skilda abstraktionsnivåer. Dessutom, hur ska man förstå en utsa-
ga om “unga förare” i samma utredning? Som del av en egen diskurs eller 
del av samma större diskurs som också formar äldre och åldrande bilförare? 
Hur ska relationen mellan utsagor om skilda trafikantobjekt uppfattas? En 
metafor som Foucault kort använder i Vetandets arkeologi väckte i detta 
avseende mitt intresse. Det var metaforen trädet för att beskriva hur olika 
abstraktionsnivåer kan föras samman. I ett sökande efter vilka förutsättning-
ar ett spridningssystem vilar på kan det vara möjligt att spåra mer underlig-
gande förutsättningar. Foucault skriver: 

En annan riktning att forska i är de hierarkier som existerar inom utsägelse-
regelbundenheterna. [---] Vissa grupper av utsagor utnyttjar emellertid dessa 
regler i deras mest allmänna och vidast tillämpbara form; utifrån dem kan 
man se hur andra objekt, andra begrepp, andra utsägelsemodaliteter eller 
andra strategiska val kan bildas med hjälp av mindre allmänna regler med ett 
mera specificerat tillämpningsområde. Man kan på detta sätt beskriva hur en 
utsagas härledning förgrenar sig: vid roten finner man de utsagor som låter 
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bildningsreglerna verka i deras vidaste utsträckning; längst upp, och efter ett 
visst antal förgreningar, finner man de utsagor som tar i bruk samma regel-
bundenhet, men smidigare artikulerad, bättre avgränsad och lokaliserad.  

Arkeologin kan sålunda – och det är ett av dess huvudteman – utarbeta 
härledningsträdet för en diskurs, t.ex. naturhistoriens. Vid roten placerar den 
då, som styrande utsagor, dem som rör definitionen av iakttagbara strukturer 
och fältet av möjliga objekt, dem som föreskriver vilka beskrivningsformer 
och varseblivningskoder diskursen kan begagna, dem som tar fram de mest 
allmänna karakteriseringsmöjligheterna och som på så sätt öppnar ett helt 
område av begrepp som skall byggas upp, och slutligen dem som samtidigt 
som de bildar ett strategiskt val ger plats åt så många senare alternativ som 
möjligt. Och längst ut i förgreningarna, eller åtminstone på vägen genom 
grenverket, återfinner den ’upptäckterna’ (av t.ex. de fossila serierna), be-
greppsförändringarna (som den nya definitionen av släktet), framträdandet av 
dittills okända begrepp (som däggdjur eller organism), de tekniska precise-
ringarna (organisationsprinciper för samlingar, metoder för klassifikation och 
nomenklatur).227  

Om man vill förstå och tänka i termer av att härleda de interna grundläggan-
de ”reglerna” för en liten diskurs, så är (härlednings-)”trädet” en bra metafor. 
Här gjorde jag dock förenklingen, som nämndes, att fokusera på logiker, 
ordningar och mening snarare än att studera ett stort antal spridningar och 
regler. Detta påminner om hur tekniksociologen Per Gyberg använt metafo-
ren trädet för att illustrera Foucaults möjlighetsrum, dock utan att hänvisa till 
Foucaults egen användning i Vetandets arkeologi. Gyberg framhäver att 
trädet kan förstås som en förgrening av ”idéer” och tanketraditioner där en 
”deldiskurs” kan växa från en mer allmän diskurs som i sin tur slutligen kan 
härledas till en ännu mer grundläggande tanketradition. 228 Här kan det vara 
värt att påpeka att metaforen, om syftet är att illustrera Foucaults möjlighets-
rum, ska förstås i termer av potentialer, en möjlig gren behöver inte förgrena 
sig eller växa. Samtidigt går det att i efterhand peka på hur underliggande 
diskurser kan uppfattas som ”förutsättningar”  för en mer specifik diskurs. 
Ett problem med att huvudsakligen uppfatta trädet utifrån idéer och tanke-
traditioner är att många andra spridningsregler inte beaktas och att trädet kort 
och gott kan uppfattas som en härledning av idéer, vilket vore som jag för-
stått det en misstolkning. Det är därför centralt att tänka att trädet handlar om 
att upptäcka grundläggande idéer som reglerar spridning, inte idéer som ska 
härledas bakåt i form av betydelser. 

Det är denna syn, förenklad och kanske i någon mån missvisande mot sitt 
ursprung, men ytterst väl fungerande för att skapa en bild för hur små dis-
kurser kan utgöra en del av större som jag har gått vidare med. Trädet har 
dessutom hjälpt mig att tolka Asplunds idé om tankefigurer, vilket jag tar 
upp senare. En diskussion om till exempel äldre och åldrande bilförare i 
relation till hälsokontroller, om vi för ögonblicket uppfattar den som en 
                               
227 Foucault 2002[1969], s. 177 f. 
228 Gyberg 2003, s. 25. 
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diskurs, skulle kunna ses som en gren som växer ut från en tjockare gren om 
hur kontroll av om förare är lämpliga eller olämpliga ska göras. Denna skulle 
i sin tur kunna ses som en förgrening av en grov, grov stam som handlar om 
frihet kontra tvång; eller om vi väljer att se grenen från ett annat håll genera-
litet kontra individualitet. Diskussionerna om hälsokontroller skulle med 
andra ord kunna vara varianter på frågor om tvångsåtgärder kontra frivillig-
het eller om bedömningar ska baseras på generella eller individuella kriteri-
er? Som analytisk strategi blev metaforen trädet värdefull i analysen efter-
som det hjälpte mig att se hur de ganska torftiga utsagorna om äldre och 
åldrande bilförare kunde förstås som en liten, liten gren av en betydligt större 
diskurs. Trädet möjliggjorde att utsagorna kunde relateras till mer allmänna 
och grundläggande ordningar.  

Detta sätt att tänka om härledning till mer grundläggande idéer påminner 
om hur tankefigurer har använts. Foucault använder begreppet ”figures of 
thought” i The Order of Things tillsammans med såväl ”figures”, ”epistemo-
logical figures” och ”principal figures that determine knowledge”.229 Men 
kanske mer känt i svenska sociologiska sammanhang är Johan Asplunds 
utveckling av tankefigur.230 Även om Asplund inte hänvisar till The Order of 
Things, vilket miljöforskaren Johan Hedrén poängterar, så diskuteras likväl 
Foucaults bok Vansinnets historia. Jag ser därför Asplunds tankefigur som 
inspirerat av Foucault. Johan Hedrén påpekar också, trots sitt framhävande 
av att Asplund inte refererar till The Order of Things, att begreppen mellan 
Asplund och Foucault trots allt har stora likheter. Jag ska här använda mig 
av Asplund för att förstå begreppet tankefigur eftersom Asplund mer meto-
diskt har diskuterat tankefigurer och även försökt åstadkomma en analytisk 
modell med tankefigurer. 

Asplund använder tankefigurer i sin heuristiska modell för idékritisk 
forskning.231  Den innefattar tre nivåer. Den första är vad Asplund kallar för 
den diskursiva nivån, det är där språkliga resonemang förs, frågor som ut-
vecklas och debatter sker. Den andra nivån är tankefigurerna. Asplund skri-
ver: ”Mellan den diskursiva nivån och den materiella grundvalen vill jag 
inskjuta (minst) en nivå, nämligen tankefigurernas nivå”.232 Asplund är såle-
des öppen för att det kan finnas fler nivåer, även om han endast tar upp tan-
kefigurer. En analogi som Asplund använder är att medan den diskursiva 
nivån kan ses som en ”genomförd symfoni” så utgör nivån med tankefigurer 
dess teman. I den diskursiva nivån utvecklas således tankefigurerna till tan-
kegångar, till resonemang och variationer av olika slag. Denna analogi mel-

                               
229 Se Hedrén 1994 för en kort genomgång om hur Foucault använder tankefigur i The Order 
of Things, s. 29 ff. samt fotnot 39. 
230 Se till exempel Sven-Åke Lindgren 1993 i sin Foucaultinspirerade avhandling. Han använ-
der begreppet tankefigur men tillskriver det endast Johan Asplund. Se även Håkan Jönson 
2001 som använder en liknande diskursanalytisk teoriram som Sven-Åke Lindgren. 
231 Asplund 1979. 
232 Asplund 1979, s. 149. 
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lan en diskursiv nivå och tankefigurer har använts i diskursanalytisk forsk-
ning som studerat tankefigurer233 men en brist, som jag ser det, är den något 
dualistiska splittringen på två nivåer liksom att det ibland är svårt att se hur 
tankefigurer och den diskursiva nivån hänger samman. Trädet möjliggör 
istället menar jag en mer flexibel analytisk strategi där härledningen kan 
föras flera led tillbaka. Istället för tankefigurer skulle det kanske kunna vara 
möjligt att tala om ”rotdiskurser” i analogi med ”rotmetaforer”.234 Foucault 
själv använder ju dessutom ”rot” i citaten ovan om ”träd”. Även om jag själv 
inte utför en liknande komplicerad arkologisk analys av utsägelseregelbun-
denheter och regler som Foucault så utgjorde dock detta en inspiration till 
hur jag själv skulle kunna använda samma metafor. Träd som metafor blev 
ett verktyg för hur jag kunde tänka i analysen.  

Innan jag tar upp den tredje materiella nivån så ska jag nämna något mer 
om tankefigurer. Dessa uppfattas som historiskt situerade och är ett fåtal vid 
varje epok. Vad som helst räknas med andra ord inte till tankefigur. Om det 
inte var så, menar Asplund, skulle de också förlora sitt värde för att förklara 
den diskursiva nivån. Många resonemang på den diskursiva nivån ska kunna 
återkopplas till en och samma tankefigur. Tankefigurer behöver inte heller se 
ut på exakt samma sätt, bestå av till exempel ett begreppspar, utan är snarare 
komplexa. Asplund exemplifierar med barndom som en tankefigur och pekar 
på att det finns en inre polarisering där det finns goda barn likväl som dåliga 
barn. Barn har till exempel beskrivits som antingen veka och sårbara eller 
oförskräckta och bångstyriga. Detta påminner intressant nog precis om vad 
jag tog upp i anslutning till kapitlet om representationer om de äldre och 
åldrande, nämligen att det finns en stark polarisering. Skulle de dubbla dis-
kurserna kunna återföras på en tankefigur om ålderdom? Skulle uppfattning-
en att det moderna livsloppet utgörs av tre delar kunna vara del i en tankefi-
gur, en tankefigur som gerontologen Håkan Jönson kortfattat har specificerat 
som en tredelad ålderstrappa?235  

Den tredje nivån, slutligen, är den materiella. Asplund menar att den dis-
kursiva nivån relaterar till den materiella genom tankefigurerna. Tankefigu-
rerna som är djupt kulturellt förankrade idéer är också institutionaliserade på 
ett vitt sätt. Det är därför svårt att ändra på tankefigurer. Asplund redogör i 
detta avseende för ett dialektiskt förhållande mellan bas och överbyggnad, 
där den diskursiva nivån skulle ses som överbyggnad och den materiella 
nivån som basen.236 Jag ska inte fördjupa mig i detta utan vill bara peka på 
att, samtidigt som det skiljer från Foucault som inte talar i dessa termer, så 
visar det ett liknande beroende mellan det språkliga och ickespråkliga som 

                               
233 Se t.ex. Lindgren 1993, Jönson 2001. 
234 Rotdiskurs togs upp i samtal med Lars Tornstam 2006-06-20. 
235 Jönson 2001, s. 30 ff. 
236 Asplund talar om dessa relationer i historiematerialistiska termer som bas och överbygg-
nad. Själv utgår jag snarare från en syn där dikotomier som språk och det materiella samver-
kar i praktiker och dikotomin förlorar sin omedelbara betydelse. 
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hos Foucault, även om Foucault kanske till och med kan tolkas upphäva 
distinktionen mellan det språkliga och icke-språkliga. Även i den arkeolo-
giska fasen hos Foucault finns detta beroende av den materiella nivån även 
om det inte är lika explicit som i den genealogiska.  

Från att ha tagit upp den analytiska strategin trädet ska jag kort ta upp två 
former av missförstånd som skulle kunna uppstå. Det första är att ett dylikt 
träd innebär hermeneutik. Foucault är känd för sin kritik gentemot hermene-
utik och mot att försöka finna det dolda. Påminner inte trädet om hermeneu-
tik? Jag skulle vilja ge två svar. För det första handlar Foucaults arkeologi i 
hög grad om gallring av utsagor, regelsystemen som gallrar utsagor. Språkli-
ga mönster kan visa såväl enhet som motsättningar och analyseras i förhål-
lande till gallringen av utsagor. Mening är enligt teorierna, som jag förstår 
dem, inte det mest centrala utan hur utsagorna ordnas. Foucault trycker där-
för på att analysen måste utgå från det sagda och har kallat utsagor för mo-
nument. Om någon påstår, att åka med bilen är ett säkert sätt att resa, så är 
det detta påstående som analyseras. Det sker inte tolkningar om att påståen-
det egentligen betyder något annat. Hermeneutik bygger på ett annat sätt att 
förstå språket där mening istället lyfts fram. Meningen analyseras, något 
förenklat, i förhållande till, exempelvis författaren/författarens samtid eller 
som uttryck för en väl förborgad djupare underliggande mening.237 Samtidigt 
kan Foucaults kritik mot hermeneutik ses som en reaktion mot de intellektu-
ella traditioner, där hermeneutik var inflytelserik, som fanns i Frankrike vid 
tidpunkten för Foucaults arkeologiska verk. Som flera har pekat på finns 
dessutom alltid tolkning med som ett element i all läsning av text. Foucaults 
arkeologiska studier har liknats vid psykoanalys och arkeologi i sig är en 
metafor för grävande genom olika lager.238 Det finns därför också vissa lik-
heter med hermeneutik i sökandet efter det bakomliggande och dolda. 

Det andra är en essentialistisk syn på trädet, att diskurser metaforiskt kan 
ses som träd. Träd är ingen bra metafor för diskurs eller kan illustrera den 
flytande och mångfasetterade karaktärer hos diskursen.239 Däremot fungerar 
träd enligt min mening som en bra metafor för hur det går att härleda likheter 
och släktskap i en diskursanalys och på så sätt framhäva enhetlighet mellan 
utsagor. Samtidigt tonas komplexiteten och samspelet mellan olika diskurser 
och diskursiva formationer ned. Det är inte bara så att vissa utsagor har en 
gemensam grund, de samspelar även med utsagor från helt andra idétraditio-
ner, de kan plötsligt förändras vid ett diskursivt skifte, växa samman eller 
splittras upp. Foucault har skrivit att relationerna mellan diskursiva forma-
tioner kan inkludera analogi, opposition eller komplementaritet.240 Ett objekt 

                               
237 Jfr t.ex. Alvesson & Sköldberg1994, s. 114–156. 
238 Se t.ex. Dreyfus & Rabinow 1982. 
239 Jfr Lakoff & Johnson 1980 om hur metaforer bidrar till att organisera vår värld men också 
hur de är starkt begränsande då de kan utesluta vissa andra sätt att tänka.  
240 Foucault 2002 [1969], s. 67. 
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i en diskursiv formation bestäms både av den föreliggande formationen men 
influeras av andra formationer samtidigt. Detta gäller också för diskurser.241  

Trädet som metafor för en analytisk strategi framhäver regler och stabili-
tet, släktskap mellan utsagor. Men den är begränsad som analytisk strategi. 
Därför vill jag betona att jag vid sidan av trädet som analysstrategi arbetade 
parallellt med att konstruera skilda diskurser som snarare splittrade former-
ingen av äldre och åldrande bilförare än gjorde den enhetlig.  

Vad trädet dock möjliggjorde, trots sina begränsningar och nästan farliga 
enkelhet, var att hjälpa mig att ”tänka” kontextualisering och i viss mån em-
piriskt se enhet mellan olika frågor, något som ökade förståelsen eftersom de 
konkreta utsägelserna om äldre och åldrande bilförare var så begränsade.  

Konstruktionen av diskurser – konkretisering av 
analysram  
Diskurs uppfattar jag som ett analytiskt begrepp.242 Ett mål med diskursana-
lys är just att avgränsa och konstruera/identifiera diskurser. Även om jag 
inspirerats av Foucaults arkeologi så är det ingalunda självklart vilka re-
gleringar och mönster i språket som jag ska fokusera på. Som jag pekat på är 
arkeologin såväl kompatibel med att studera det partikulära, vilket skulle 
kunna innefatta mer detaljerade diskurser, som mer övergripande abstrahera-
de diskurser. Genom den analytiska härledningen med hjälp av metaforen 
trädet finns dessutom möjligheten att härleda olika abstraktionsnivåer till 
varandra. Ett av diskursanalysens kännetecken är också sammansmältningen 
av metod och teori eller med en annan infallsvinkel det deskriptiva, analytis-
ka och teoretiska.243 Det medför att även om själva konstruktionen av 
diskursbegreppet har analytiska konsekvenser för vilka diskurser som kan 
identifieras/konstrueras så kan också samspelet med empirin bidra till ett 
behov av modifiering av diskursbegreppet. I detta avsnitt ska jag berätta om 
forskningsprocessen i att avgränsa diskurser.  

De omfattande metodologiska principer som finns i Vetandets arkeologi 
valde jag till stor del bort till förmån för andra mer ”konkreta” analysramar 
som använts i arbeten baserade på Foucault. I samspelet mellan empiri och 
teori prövade jag först mer omfattande analysramar baserat på tolkningspa-
ket.244 Dessa fungerade inte riktigt utan föll isär, det var svårt att med ett 
perifert studieobjekt dels kunna sammanföra ett stort antal skilda diskursiva 
element till samma tolkningspaket och dels kunna beakta de motsättningar 

                               
241Det kan vara intressant att notera att Fairclough använder begreppet diskurs om dessa 
former av relationer när han talar om Foucault. Fairclough 1992, s. 48. 
242 Sahlin 1999, s. 88. 
243 Jfr Winther-Jørgensson &Phillips 2000. 
244 Gamson & Modigliani 1989. 
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som jag tyckte skymtade i materialet. Jag började därför att till stor del arbe-
ta induktivt med utgångspunkt i dilemman som jag upptäckte i materialet. 
Två generella vägledande frågor för analysen var vilka språkliga mönster 
finns och vad är det som bestämmer, ordnar, gallrar utsagorna i dessa möns-
ter? På detta sätt var det möjligt att dels använda specifika analysverktyg 
baserade på andra forskare och dels sträva efter att i någon mån vara öppen 
för att diskutera ”oväntade” ordningar i materialet.  

Jag valde att utgå från två infallsvinklar: 1) resande och 2) de äldre och 
åldrande i konstruktionen av diskurser. Vidare använde jag mig av en mer 
begränsad variant av tolknings- eller meningspaket: nämligen problemfigu-
rer för att kunna fokusera på äldre och åldrande bilförare. Men snarare än att 
rigoröst tillämpa en bestämd analysram eller samla in ny empiri så att den 
skulle bli mer anpassad för en förutbestämd analysram försökte jag alltså 
arbeta vidare med empirin eftersom jag uppfattade att den kunde ge mig 
viktiga svar ifall jag kunde problematisera den, låta den möta analysverktyg 
som fick den att tala. Dilemman och konstigheter har därför snarare bidragit 
till att jag gått vidare med dem än att jag försökt gå förbi för att det inte pas-
sade in i de frågor jag ställde från början. Ett exempel är att jag pekar ut två 
diskurser härstammande från vetenskapernas fält snarare än politikens för att 
lyfta fram en motsättning, trots att detta betydde att jag gick bortom de två 
infallsvinklar jag hade från början: resande och de äldre och åldrande.  

Trädet som analytisk strategi skapade möjligheter att arbeta med flera ab-
straktionsnivåer men samtidigt innebar den också en viss oklarhet. Vad kun-
de till exempel betraktas som en tankefigur och vad inte? Även om det yt-
terst är en tolkning är generalitet en viktig aspekt att beakta. Till exempel 
upptäckte jag ett diskursivt element ”väg-fordon-trafikant” som ordnade 
många utsagor i transportpolitiken. Men detta element betraktade jag inte 
som en tankefigur eftersom den var specifik för resande. En tankefigur ska 
vara så pass underliggande att den kan ordna utsagor i en rad olika samman-
hang. Avgränsningen av diskurser och diskursiva element beskrivs vidare 
fortlöpande i analysen. Eftersom jag till stor del arbetat induktivt kan jag inte 
på förhand bestämma hur olika diskursiva element ska se ut. 

Jag har vidare av skrivtekniska skäl tillåtit att den som uttalar en utsaga 
ibland tillskrivs intentioner (menar, uppfattar, önskar)245. Annars skulle tex-
ten bli oerhört tung att läsa. Jag har dock försökt att som dominerande verb 
för utsagor använda sådana som är mer diskursanalytiskt gängse (formulera-
de, uttryckte, skrev, påstod). Jag har också ibland ställt frågor i texten, även 
varför-frågor för att komma vidare i analysen. Detta är tydligare i analysen 
av åren 2000 till 2006 som görs för att bland annat kunna fördjupa frågor 
som jag fått genom den historiska analysen. Frågorna handlar inte om att 
finna den rätta orsaken utan klargöra förutsättningarna för hur utsagorna 
framträder och resonera om dem. 
                               
245 Jfr Wreder 2005, s. 36, Hacking 2006. 
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Två inledande infallsvinklar – resande och de äldre och åldrande 
Äldre och åldrande bilförare ramas in av frågor om resande. Det är resande 
som organiserar den generiska, övergripande, strukturen i flertalet dokument. 
Utredningar och propositioner handlar om resande. Kapitel och underrubri-
ker betecknas med begrepp om resande. Det är resande som debatteras och 
om vilket konkreta förslag om åtgärder som ges. Även om jag har valt att 
inte fördjupa mig i politiska kontroverser och ”orsaksförklaringar” i termer 
av hur enskilda aktörer kämpar och har skilda intressen så är en bearbetning 
av hur äldre och åldrande bilförare objektifieras i förhållande till resande 
centralt. Hur ordnas äldre och åldrande bilförare avseende resande?  

Att utsagor om äldre och åldrande bilförare i första hand ska ordnas i för-
hållande till andra trafikantobjekt eller begrepp om resande är ingen själv-
klarhet. Utsagorna hade kunnat ordnas i förhållande till vardagslivets organi-
sation (t.ex. bilkörning, dricka kaffe med vänner, umgås, bilkörning, handla, 
samtala med bekanta i affären, bilkörning, städa hemma, fixa kvällsmat…), 
staden (den goda staden, resande i förhållande boende och stadslivet) eller 
säkerhet i mer generell bemärkelse (olyckor i bostaden, fritidsolyckor) eller 
fritidsintressen (bilintresse). Ett första konstaterande är således att utsagor 
om äldre och åldrande bilförare i stor utsträckning ordnas i förhållande till 
resande i politiken. 

Ordnandet av utsagor om äldre och åldrande bilförare i relation till resan-
de kan sättas i förhållande till traditionella indelningar av samhället i olika 
sektorer vilket återspeglas i att det finns ett särskilt utskott om resande, tra-
fikutskottet, och att resande anses tillhöra ett särskilt politikområde trans-
portpolitik. En sådan sektor är också institutionaliserad med sektorsspecifika 
myndigheter och organisationer som nästan uteslutande fokuserar på sektors-
frågor. Med andra ord, resande separeras ofta från andra aktiviteter och 
sammanhang i politiken genom att det är ett särskilt politikområde. Denna 
separation framkommer i relation till äldre och åldrande bilförare genom att 
utsagorna huvudsakligen inordnas i ett politikområde, transportpolitik. Med 
dessa förutsättningar som grund har jag börjat analysen med att konstruera 
transportpolitiska diskurser. Dessa diskurser har bildat stommen i analysen. 

Transportpolitiska diskurser – fokus och kontext 
Jag valde att låta kontexter spela en viktig roll i läsningen och redogörelser-
na av empirin. Det innebar att samtidigt som jag fokuserade på äldre och 
åldrande bilförare fick ”större” transportpolitiska diskurser vara en viktig 
grund för analys. Sådana transportpolitiska diskurser handlade om betydligt 
vidare frågor än äldre och åldrande bilförare, införlivade många andra trafi-
kantobjekt och kunde vara institutionaliserade i samhället genom myndighe-
ters och organisationers arbete. Jag utgick till exempel inte från ”periodiska 
läkarundersökningar vid hög ålder” eller ”förarhälsodiskursen” utan från 
större transportpolitiska diskurser såsom förarurval. På detta sätt blev det 
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möjligt att till exempel se hur en särskild lösning som periodiska hälsokon-
troller relaterade till andra körkortslösningar.  

Läsningen pendlade således mellan ett fokus på äldre och åldrande bilfö-
rare och en mer kontextuell läsning. Jag ska här redogöra för analysramen. 

Analysram: ideal, problemfigur, utsägelsepositioner och ’centrala begrepp’ 
För att analytiskt fokusera på hur äldre och åldrande bilförare formades an-
vände jag problemfigur. Detta analytiska verktyg har använts av statsvetaren 
Eva Haldén i sin Foucaultinspirerade avhandling Den föreställda förvalt-
ningen.246 En problemfigur består av problem-orsak-lösning. I denna studies 
terminologi skulle problemfigur kunna ses som en regel som ordnar utsagor i 
förhållande till varandra. Utsagor om problem vill ha sina utsagor om orsa-
ker som i sin tur behöver lösningar. Det betyder inte att ordnandet behöver 
ske i en särskild temporal sekvens. En egenhet som kan framträda i politiska 
sammanhang är, vad Sven-Åke Lindgren har påtalat med hänvisning till vad 
han kallar för policy-utformningsperspektiv, att ”lösningar i hög grad söker 
sina problem”.247 Lösningar kan mycket väl existera före sina problem. 

I den abduktiva processen framkom att problemfiguren fungerade väl för 
att kunna följa utsagor om äldre och åldrande bilförare och jag har därför 
använt den för att upprätthålla fokus på äldre och åldrande bilförare. Att 
historiskt följa utvecklingen av enstaka utsagor skulle lätt bli rörigt och oö-
verskådligt. Problemfigur kunde istället åskådliggöra och sammanföra hur 
centrala utsagor förhöll sig till varandra.  

Hur förhåller sig problemfigurer till transportpolitiska diskurser? För att 
synliggöra transportpolitiska diskurser valde jag att studera ideal och mål, 
som enligt Haldén kan ses som den andra sidan i formulerandet av problem i 
politiken. Ideal såg jag som en viktig regel för vad som kunde ingå i en 
transportpolitisk diskurs. I två av de transportpolitiska diskurserna, förarur-
val och trafiksäkerhet, har jag dessutom även pekat på andra reglerande för-
utsättningar som hur diskurserna blev institutionaliserade och centrala tanke-
figurer. Men, för att återgå till problemfigurer, var problemfigurer för äldre 
och åldrande bilförare (oftast) endast ett fragment av de transportpolitiska 
diskurserna. Men dessa fragment tydliggjorde hur just utsagorna om äldre 
och åldrande bilförare ordnades genom de transportpolitiska diskurserna. Jag 
antog att de transportpolitiska diskurserna innefattade många andra proble-
matiseringar vid sidan av äldre och åldrande bilförare. Trädet som analys-
strategi hjälpte mig att kunna se relationer och hur de transportpolitiska dis-
kurserna i sin tur kunde ses som utväxter av tankefigurer.  

                               
246 Haldén 1997, s. 26. 
247 Lindgren 1997, s. 13. 
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Utsägelseposition har jag konstruerat från ett av Foucaults fyra centrala 
arkeologiska begrepp, nämligen utsägelsemodalitet.248 Utsägelsemodalitet 
handlar om att beskriva och analysera positionerna för de subjekt som för 
fram utsagor. Vem är det som för fram utsagan? Från vilken institutionell 
plats framförs utsagan, eller vilken institutionell plats har subjektet som för 
fram en utsaga? Hur talar subjektet? Med detta menas att utsagor kan fram-
föras på olika sätt, till exempel som frågor ifall subjektet fungerar som inter-
vjuare; eller som faktapåståenden ifall subjektet som talar gör anspråk på att 
vara expert. På detta sätt är det möjligt att konstruera olika positioner som 
subjekt intar i en diskurs för att tala. Men texterna präglades av en liknande 
modalitet, en sakinriktad och expertorienterad prosa. Jag valde därför att inte 
analysera modalitet utan utgick från att denna modalitet i stort sett präglade 
alla utsagor. Jag lade inte heller märke till några tydliga eller återkommande 
motexempel. För att markera frånvaron av analys av ”modalitet” använde jag 
istället begreppet utsägelseposition. Jag studerade de positioner från vilka 
subjekten talade. Eftersom denna studie främst analyserade ”konsensustex-
ter” framträdde dessutom endast ett fåtal synliga positioner från vilka sub-
jekten talade om äldre och åldrande bilförare.  

Ett problem i analysen av de politiska dokumenten var att de innefattade 
en dubbelhet i sina utsägelsepositioner. Politiska texter är liksom massme-
dieartiklar till stor del medierande texter men till skillnad från nyhetsmedier 
som ofta betraktas som budbärare så uttrycker också politiska instanser i sig 
ställningstaganden som är centrala i den politiska praktiken. En proposition 
kan således uppfattas som en utsägelseposition för regeringen och samtidigt 
som en medierande text med utsagor från skilda utsägelsepositioner. Med 
utgångspunkt i politiska dokuments dubbelhet har jag för det första uppfattat 
att ett politiskt dokument i sig kan ses som en utsaga för en politisk instans. I 
detta fall är det politiska dokumentets ställningstaganden som är kärnan i 
utsagan. Jag gör inte ytterligare sökningar för att försöka ta reda på vilka 
subjekt som möjligen har påverkat till exempel regeringen inför en proposi-
tion, ifall det inte anges i dokumentet. För det andra har jag studerat olika 
utsagor i dokumenten och vilka utsägelsepositioner som framträder i detta 
sammanhang. Den ”viktigaste” informationen om formeringen av äldre och 
åldrande bilförare framkom enligt min mening i det senaste fallet. Frågor om 
äldre och åldrande bilförare framträdde också som starkt beroende av utsa-
gor från ”expertorienterade” utsägelsepositioner snarare än beroende av oli-
ka politiska partiers ställningstaganden.  

                               
248 De andra är objekt, begrepp och strategier. Denna studie fokuserar på hur äldre och åldran-
de bilförare blir objekt i diskurser, vilket jag tog upp i inledningskapitlet. Det är därför i fokus 
för hela studien. Strategier skulle jag i detta politiska sammanhang närmast likställa med 
lösningar. Strategier för Foucault, som studerade vetenskaper eller närmare bestämt männi-
skovetenskaper, handlar om teorier. Begrepp slutligen är vad jag i någon mån beaktar genom 
att införliva centrala begrepp som analysverktyg. 
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Äldre och åldrande bilförare framstod med andra ord inte som någon par-
tipolitisk fråga i de fördjupade nedslag jag gjorde. Ett exempel var att motio-
ner om periodiska läkarundersökningar under åren 2000 till 2006 framfördes 
från de flesta partierna, såväl borgerliga som socialistiska. Jag har därför inte 
gjort någon fördjupning i skillnader mellan olika partier. Jag har också gjort 
en avgränsning gentemot att studera remissinstanser. I de nedslag jag gjorde 
diskuterades inte äldre och åldrande bilförare i nämnvärd omfattning och det 
framkom inte nya synpunkter från nya utsägelsepositioner som inte redan 
refererades i propositionerna. Det fanns ett oväntat stort konsensus. Jag gjor-
de bedömningen med tanke på hur perifera utsagorna om äldre och åldrande 
bilförare var i materialet och hur tidskrävande det var att följa dessa utsagor, 
att det var mer givande att fokusera på hur samtalet löpt i de mer auktoritati-
va politiska dokumenten, även om de var sållade och konsenusbetonade. Det 
kan vara så att studier av remissinstanser skulle nyansera och fördjupa utsä-
gelsepositionerna men det skulle kräva en helt annan studie som fokuserade 
på en eller några särskilda tidpunkter. Det var inte empiriskt hanterbart i 
denna historiska studie som försökte följa samtalet under en längre tid. Som 
jag skrev tidigare, ligger dessutom mitt fokus på diskursiva förändringar i 
transportpolitiken snarare än politiska processer och kontroverser även om 
påståenden i det senare fallet också utgör material för den förstnämnda ana-
lysen. 

Centrala begrepp var ett kompletterande verktyg till problemfigur och 
ideal. Jag identifierade och åskådliggjorde begrepp som användes i relation 
till äldre och åldrande bilförare i transportpolitiska diskurser. På så sätt blev 
de transportpolitiska diskurserna tydligare liksom ordnandet av utsagor om 
äldre och åldrande bilförare.  

Konstruktionen av transportpolitiska diskurser 
I analysramen var ideal och mål viktiga för att konstruera transportpolitiska 
diskurser. Men detta var inte den enda faktorn som avgjorde konstruktionen 
av de transportpolitiska diskurserna. Jag ska här peka på fem viktiga beak-
tanden som avgjorde gränsdragningarna för de tre transportpolitiska diskur-
serna samtidigt som jag beskriver hur arbetet mer konkret gick till. 

� Läsning av teman. Detta är en vanlig startpunkt för diskursanalytiska 
studier. Det första jag gjorde var således att läsa vilka teman om re-
sande som fanns om äldre och åldrande bilförare. Jag har haft ett 
fokus på hög ålder, åldrande, de äldre och bilkörning men dragit 
fram kontexter, gjort utvikningar. Vilka begrepp användes? Vilka 
rubriker fanns? Förändringar i teman? Ganska snart framträdde kör-
kort som ett framträdande tema tillsammans med temana trafiksä-
kerhet och mobilitet som jag hade som inledande utgångspunkter 
från forskningsöversikten i inledningskapitlet.  

� Institutionalisering.  Det visade sig att institutionalisering hade bety-
delse för hur utsagor framträdde. Jag tog därför hänsyn till om hur 
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en diskurs förhöll sig till institutioner när jag avgränsade diskurser. 
Även om jag inte fokuserade på institutioner var en av mina teore-
tiska utgångspunkter att institutioner kunde ha betydelse för fram-
trädandet av utsagor.  

� Analytiskt värde? Vad kunde konstruktionen av olika diskurser 
framhäva i relation till äldre och åldrande bilförare? Fanns det mot-
sättningar eller sprickor som gjorde att det kunde vara relevant att 
konstruera diskurser på ett särskilt sätt? Det framträdde framförallt 
två utmaningar från läsningen av dokumenten i historien. Det första 
var att begripliggöra och illustrera motsättningarna mellan vad jag 
tidigt såg som ordningar om körkort och trafiksäkerhet. Den andra 
utmaningen var att begripliggöra och beakta nya utsagor om rörlig-
het som började komma under 1990-talet men som inte riktigt till en 
början utgjorde något tydligt repetitivt mönster i dessa transportpoli-
tiska dokument.  

� Diskursiva regler? Var det möjligt att finna underliggande diskursiva 
regler? Tankefigurer? Detta blev avgörande för min konstruktion av 
de transportpolitiska diskurserna förarurval och trafiksäkerhet.  
Körkort uppfattas ofta, särskilt efter institutionaliseringen av trafik-
säkerhet, på ett kanske oproblematiskt sätt som del av en trafiksä-
kerhetsdiskurs. Det var därför oklart om jag skulle se körkort som 
del av en större trafiksäkerhetsdiskurs och de ideal som konstruera-
des för denna. Men det fanns en spricka, en djupgående klyfta i rela-
tion till äldre och åldrande bilförare där utsagor om körkortsåtgärder 
om och om igen stod i motsättning till utsagor om olycksstatistik. 
Denna klyfta gick igen på många sätt. Om jag tänkte i termer av trä-
det så kunde jag föra tillbaks denna motsättning till tankefigurerna 
inträde-utträde och säkerhet-osäkerhet. Även institionalisering av ut-
sagor pekade på att det kunde vara rimligt att göra en gränsdragning 
mellan dessa diskurser, eftersom körkort institutionaliserades innan 
trafiksäkerhet blev en större politisk fråga. Körkort relaterades i sitt 
tidiga skede till såväl acceptans för bilismen, ordning på gatorna 
som trygghet, men inte trafiksäkerhet som vi uppfattar frågan i dag. 
Jag valde således att arbeta med två skilda transportpolitiska diskur-
ser: förarurval och trafiksäkerhet i relation äldre och åldrande bilfö-
rare.  I fallet med äldre och åldrande bilförare är en sådan konstruk-
tion relevant menar jag eftersom just körkortsfrågor och exklusion 
var så framträdande i diskussionerna och samtidigt, särskilt under 
den första perioden fram till högertrafikomläggningen, stod i mot-
sättning till trafiksäkerhet.  

� Äldres rörlighet är den tredje transportpolitiska diskursen jag har 
konstruerat. Denna blev synlig under 1990-talet. Jag har dock inte 
kunnat relatera den till institutionalisering på ett liknande sätt som 
förarurval och trafiksäkerhet. Men det går att urskilja såväl ideal 
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som tydliga målformuleringar gällande denna diskurs. I fallet med 
transportpolitiska diskurser baserar sig således analysen på tre dis-
kurser: förarurval, trafiksäkerhet och äldres rörlighet. 

De äldre och åldrande som diskursiv infallsvinkel 
Vid sidan av analysen med transportpolitiska diskurser arbetade jag med en 
infallsvinkel om de äldre och åldrande. På så sätt genomsyrades analysarbe-
tet med frågor om hur ålder, de äldre och åldrande uppfattades. Vilka krono-
logiska åldrar beaktades? Gjordes det distinktioner mellan olika uppfattning-
ar? Fanns det motsättningar? Jag relaterade också utsagorna om äldre och 
åldrande bilförare till analyser från gerontologin om vad som där setts som 
mer generella diskurser om de äldre och åldrande. Mer specifikt visade sig 
såväl dubbla diskurser, det tre-delade normativa moderna livsloppet som 
samhälleliga värden kunna bidra med förståelse för hur äldre och åldrande 
bilförare formades.  

På detta sätt fungerade den gerontologiska diskussionen om de äldre och 
åldrande som ett sätt att fördjupa analysen genom att bidra till generalise-
ring. Foucault själv betonar i sin arkeologi att hans studier är regionala, det 
vill säga avgränsade studier, men att han arbetar med komparationer mellan 
flera studier. Det är på så sätt han finner mer generella förutsättningar för 
kunskap mellan flera olika vetenskaper om människan i The Order of 
Things. I denna studie där jag inte gör flera empiriska studier av de äldre och 
åldrande i skilda sammanhang, till exempel som bilförare, som it-användare, 
som vårdtagare, blir istället den gerontologiska forskningsdiskussionen om 
representationer av de äldre och åldrande central när jag ställer frågan om 
utsagorna om äldre och åldrande bilförare uttrycker mer generella diskurser 
om de äldre och åldrande. 

Andra diskursiva element  
Vid sidan av transportpolitiska diskurser och de äldre och åldrande som dis-
kursiv infallsvinkel har jag beaktat andra diskursiva element som gjorde sig 
märkbara i analysen. Två diskurser, medicin och (olycks)statistik med sitt 
ursprung i vetenskapens fält framträdde och kunde fördjupa förståelsen av 
motsättningen mellan förarurval och trafiksäkerhet under den första perio-
den. Jag har också uppmärksammat tankefigurer som bidrog till att fördjupa 
förståelsen av formeringen av äldre och åldrande bilförare. 

I dispositionen av de empiriska kapitlen, när jag diskuterar formeringen 
av äldre och åldrande bilförare, har jag börjat med resande som infallsvinkel 
och redogör för transportpolitiska diskurser och tillhörande problemfigurer. 
Därefter tar jag upp diskursiva ordnande element som jag tolkar överskrider 
de transportpolitiska diskurserna, till exempel trafikant-fordon-väg. Veten-
skaper framstod som centrala och kan ses som ytterligare en infallsvinkel i 
formeringen. Slutligen diskuterar jag också formeringen med utgångspunkt i 
de äldre och åldrande. 
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Material och urval 
Kortfattat består empirin huvudsakligen av dokument från regering och riks-
dag, men i viss mån har jag också inkluderat dokument från Trafiksäkerhets-
verket, Vägverket, Transportforskningsdelegationen och dagstidningar. Att 
redogöra för material och urval i en diskursanalys är dock ingen enkel upp-
gift eftersom insamlandet av material vidgas efterhand som nya frågeställ-
ningar  tillkommer och gamla fördjupas. Insamlingen av empirin blir nära 
knuten till analysen och de går inte att hålla isär. 

I studien finns ett tydligt fokus på nationell statlig transportpolitik, här 
förstått som regeringen och riksdagens praktiker där resande avhandlas. Det 
är denna emergensyta jag har gjort fördjupade analyser av. Kärnan i empirin 
har därför varit dokument från regering och riksdag. I enstaka fall har jag 
tillåtit mig att samla in ytterligare empiri i den nationella statliga transport-
politikens periferi och har på så sätt beaktat material från myndigheter som 
till exempel Trafiksäkerhetsverket, Vägverket och sektorsforskningsråd. 
Gränserna för vad som utgör nationell statlig transportpolitik är som jag ser 
det något flytande och ibland kan det vara viktigt att beakta utsagor strax 
utanför praktikerna i riksdag och regering. Dokument från myndigheter kan 
utgöra del i förarbeten till utredningar. Andra gånger kan myndigheter direkt 
få uppdrag av regeringen att göra en utredning. I dessa fall uppfattar jag 
myndighetsdokumenten som viktiga dokument i transportpolitiken. Men ofta 
har myndighetsdokument inte denna direkta relation till transportpolitiken. 
Kruxet med diskursanalys är att möjligheterna att fördjupa analysen är obe-
gränsade, bland annat genom vad jag diskuterar i detta avsnitt, insamling av 
material. Som svar på frågan när en diskursanalys är slutförd har Mats Bör-
jesson och Eva Palmblad gett det kanske frigörande men också något hopp-
lösa svaret ”aldrig”.249 För denna studie hade det givetvis varit möjligt att 
fördjupa analysen genom ytterligare försök att följa utsagor i transportpoliti-
kens periferi eller utvidga analysen till samspelet mellan olika emergensytor 
för att bättre förstå transportpolitiken. Men någonstans är det dags att sätta 
punkt och förmedla en berättelse om formeringen av äldre och åldrande bil-
förare. En diskursanalys är ingen totaliserande analys utan ger snarare en 
bild, ett perspektiv av många möjliga. Sammanfattningsvis kan material och 
urval sägas ha styrts av mitt fokus på äldre och åldrande bilförare i trans-
portpolitiken men där analysen i sig genererat en utvidgad insamling för att 
fördjupa och kontextualisera mitt fokus.  

Material och urval kan grovt delas in i två delar. Den första delen är mate-
rial och urval i den historiska analysen av formeringen av äldre och åldrande 
bilförare. Den andra delen är material och urval för åren 2000 till 2006. Där 
har jag gjort en bredare insamling av politiskt material.  

                               
249 Börjesson & Palmblad 2007, s. 18 
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Material och urval till den historiska analysen 
Från början var tanken att jag skulle fokusera på Statens offentliga utred-
ningar i den historiska analysen, och innan denna serie kom till stånd år 
1922, andra utredningsbetänkanden. Ett problem var att materialet krävde en 
extensiv läsning. Jag kunde inte leta efter betänkanden eller utredningar med 
fokus på äldre och åldrande bilförare, det fanns inte. Jag kunde inte heller 
läsa igenom allt som gavs ut. Även om jag till en början sökte explorativt så 
var det genom temana körkort och trafiksäkerhet som jag kunde följa for-
meringen av äldre och åldrande bilförare genom historien. För att få ett rika-
re material blev urvalet av material strategiskt, jag gick vidare från hänvis-
ningar i betänkanden och utredningar, och följde upp beslutsgången i propo-
sitioner, utskott och riksdagsbeslut i de fall det blev aktuellt med lagstiftning 
i ämnet. Jag försökte också söka efter strategiskt viktiga och tidiga förarbe-
ten såsom promemorier på departement eller underlag från myndigheter. 
Detta arbete med riksdagstryck och regeringsdokument har huvudsakligen 
skett på plats vid Linköpings universitetsbibliotek kompletterat med lån från 
Riksdagsbiblioteket, VTI:s bibliotek eller andra bibliotek. För vissa strate-
giskt viktiga dokument har jag också vänt mig till Riksarkivet.  

Från och med den andra perioden vidgade jag området för sökningarna. 
Bildandet av Trafiksäkerhetsverket var en viktig händelse och jag samlade 
därför in kompletterande material från denna myndighet. Detta gjordes med 
hjälp av Hermes (riksdagens databas), Vägverkets biblioteksdatabas, Trans-
guide (VTI:s biblioteksdatabas) och Libris. Från dokument som jag fann vid 
dessa sökningar kunde jag genom hänvisningar finna ytterligare dokument. 
År 1992 kom en reform och Trafiksäkerhetsverket blev en del av Vägverket. 
Jag gjorde därför också sökningar om dokument från Vägverket. Förutom 
dessa myndigheter har jag gjort sporadiska sökningar på Statens trafiksäker-
hetsråd,  sektorsforskningsråden Transportforskningsdelegationen, Trans-
portforskningsberedningen. Ett fåtal dokument och utvikningar införlivades 
på detta sätt som jämförelser till mitt huvudmaterial. Jag gjorde också sök-
ningar på Medicinalstyrelsen, sedermera Socialstyrelsen, men kunde inte 
finna några dokument av intresse.  

Sökningar i databaser är bristfälliga för historiskt material om myndighe-
ter. Det är ett sållat urval som i bästa fall består av vad som har uppfattats 
som de mest centrala dokumenten. Men eftersom utsagor om äldre och åld-
rande bilförare förekom så sällan uppfattade jag inte det som ett alternativ att 
börja söka i myndighetsarkiv. Det räckte med att ”dammsuga” en emergen-
syta och dess gränser. De dokument jag fann genom utvidgningen fördjupa-
de min förståelse av den nationella statliga transportpolitiken. 

Jag valde också som redan nämnts att inte samla in material från remiss-
instanser. Eftersom det inte fanns någon tydlig debatt var det inte särskilt 
effektivt, med tanke på att ”det politiska spelet mellan aktörer” inte var i 
fokus i denna studie, att sitta i Riksarkivet och söka efter material från re-
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missinstanser. Jag gör i enstaka fall hänvisningar till dokument från remiss-
instanser för att problematisera utsägelsepositioner men har alltså i princip 
valt att göra en avgränsning gällande detta material. 

Material och urval till analysen åren 2000 till 2006 
Från år 2000 gör jag en bredare insamling av politiskt material. ”Rörlighet” 
för äldre och åldrande bilförare blev synligare i materialet på så sätt att tra-
fikutskottets betänkanden regelbundet började använda begreppet i anslut-
ning till äldre och åldrande bilförare.250 Detta var ett skäl till att jag valde att 
göra fördjupningen från år 2000. Viktiga dokument under åren 2000 till 
2006 i transportpolitiken är trafikutskottets betänkanden, motioner, proposi-
tion 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik, Vägverkets underlag 
inför propositionen251 och en utredning om läkares anmälningsplikt samt 
trafikmedicinska centrum av Vägverket år 2005. Eftersom tidsperioden är 
mer avgränsad fanns det möjligheter att empiriskt låta gränsområden för 
formeringen av äldre och åldrande bilförare i den nationella statliga trans-
portpolitiken framträda tydligare. Bland annat var äldrepolitik ett område 
som intressant att beakta i förhållande till äldre och åldrande bilförare.  

Trafikfrågor och äldrefrågor framträdde normalt i dokument från olika 
departement och olika utskott. Äldres bilkörning föreföll dock främst uppfat-
tas som en trafikfråga och diskussionen hade därför sitt fäste i trafikutskot-
tets och näringsdepartementets dokument. Trafikutskottets betänkanden fick 
därför utgöra navet i urvalet. Från detta material följde jag upp motioner, 
relevanta propositioner och offentliga utredningar. När det gäller ingången 
äldre var utredningarna Riv ålderstrappan (SOU 2002:29) och Äldrepolitik i 
framtiden (SOU 2003:91) centrala. Trafik var dock en perifer fråga i utred-
ningarna. Jag vidgar också läsningen till följa utsagor om ”äldre trafikanter” 
och ”personer med funktionshinder”. Därigenom inkluderar jag även vissa 
dokument om kollektivtrafik och bilstöd. 

Skillnaden mellan den historiska analysen och analysen av samtiden 
handlade i huvudsak om att jag vred fokus i insamlingen av dokument från 
större utredningar och deras underlag till utskottsbetänkanden. Medan större 
utredningar ska fokusera på direktiven och därigenom de politiska frågor 
som är på dagordningen vid en viss tidpunkt så behandlar utskottsbetänkan-
den också de ofta återkommande spörsmålen som tas upp i motioner. Dessa 
är i viss mån oberoende av vad som blir en större politisk fråga även om 
vissa motioner kan få en betydelse. Medan större utredningar som tar upp en 
särskild fråga är mer sällsynta händelser så blir frågor av intresse i utskotts-
betänkanden och motioner betydligt mer vanligt förekommande.  

På detta sätt blev det möjligt att studera formeringen av äldre och åldran-
de bilförare även när utsagorna inte blev del av en större utredning.  Under 

                               
250 Jag gick igenom trafikutskottets betänkanden från och med 1990.  
251 Vägverket 2004a. 
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åren 2000 till 2006 var det till exempel endast en utredning år 2005 där jag 
kunde se att äldre och åldrande bilförare var av intresse. Men genom att läsa 
utskottsbetänkanden och motioner kunde jag på ett tydligare sätt följa utsa-
gor återkommande för varje år såväl som utsagor som berättade om aspekter 
som sedan behandlades i utredningen år 2005. På detta sätt blev det möjligt 
att fördjupa några frågeställningar som väckts genom den historiska läsning-
en i den samtida analysen. Men huvudsakligen var poängen att framförallt 
med utgångspunkt i utskottsbetänkandena fördjupa analysen av rörlighet i 
relation till äldre och åldrande bilförare.  

Jag gör således ingen omfattande och annorlunda näranalys av texter utan 
fortsätter med att studera utsagor genom ideal-mål och problemfigurer, det 
vill säga behandlar samtiden på ett likartat sätt som historien.  
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5. Körkort och hög ålder – förslag om 
hälsokontroller fram till 
högertrafikomläggningen år 1967 

Äldre och åldrande bilförare uppmärksammades i forskning mot slutet av 
1960-talet. Trafiksäkerhet beskrivs som det dominerande temat.252 Detta 
kapitel om transportpolitik berättar en annan historia. Den lyfter fram förar-
urval som en diskurs där äldre och åldrande bilförare blev av intresse. På 
detta sätt kommer jag att föra fram en betydligt äldre historia, en historia 
som inte väckt särskilt mycket debatt och som därför baseras på en läsning i 
marginalen bland andra mer generella skeenden. Denna historia är emellertid 
viktig menar jag att uppmärksamma eftersom den beaktar rötterna till centra-
la, och vad som senare har kritiserats som ålderistiska, förslag som periodis-
ka hälsokontroller vid hög ålder. Sådana kontroller diskuterades inte endast i 
Sverige utan även i andra länder, där de på sina håll institutionaliserades. 
Men även i Sverige, där det således stannade vid en diskussion, var frågan 
uppe och är, med vetskap om historien framöver, det mest ihärdiga specifika 
förslaget rörande äldre och åldrande bilförare ända fram till de första åren på 
2000-talet i transportpolitiken.  

I detta kapitel följer jag framväxten av förarurval från 1900-talets början 
och hur hög ålder från 1930-talet blir en explicit och återkommande fråga. 
Berättelsen sträcker sig fram till högertrafikomläggningen år 1967. Eftersom 
kapitlet omspänner en lång tidsperiod består den först av mer redogörande 
stycken om viktiga politiska händelser för att sedan utmynna i mer analytis-
ka avsnitt om formeringen av äldre och åldrande bilförare. Allra först ska jag 
dock säga några ord om framväxten av diskursen förarurval. 

Förhistorien – framväxten av diskursen förarurval 
Förhistorien kan skisseras från 1900-talets början. Med ganska grova drag 
ska jag teckna diskursen förarurval och dess institutionalisering.  Det blir en 
omfattande förhistoria som redovisas genom framförallt en kontextuell läs-

                               
252 Se t.ex. de historiska forskningsöversikterna av Hakamies-Blomqvist 1999, Hakamies-
Blomqvist & Peters 2000. De talar bland annat om en första stor forskningsvåg om äldre och 
åldrande bilförare mot slutet av 1960-talet. 
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ning av egen empiri eftersom jag haft svårt att finna forskningslitteratur om 
körkort att bygga vidare på.253 Trots att framställningen av denna förhistoria 
och diskurs kan tyckas vara omfångsrik är den ytterst summarisk i relation 
till vad som hade kunnat skrivas om fokus endast hade varit på denna 
diskurs. Många detaljer har utelämnats, som till exempel debatter om vem 
som ska ansvara för olika körkortsintyg, liksom större frågor som förarut-
bildningssystemet.254 Trots dessa brister menar jag alltså att denna introduce-
rande skiss om diskursen förarurval är viktig för att förstå de senare diskus-
sionerna om äldre och åldrande bilförare och periodiska hälsokontroller. 
Statsvetaren Gunnar Falkemark har påpekat att bilismen aldrig har varit fö-
remål för någon mer omfattande debatt i riksdagen till skillnad från till ex-
empel järnvägen som krävde jämförelsevis stora investeringar. Bilismen 
menar han har präglats av ”de små beslutens tyranni” i politiken.255 Detta 
gäller vill jag påstå även för förarurval där få drastiska förändringar sker 
utan diskursen breder ut sig långsamt.  

Tre centrala övergripande frågor kan följas genom historien för att peka 
på hur äldre och åldrande förare blev objekt i förarurval. Dessa framträdde 
tidigt i diskursen och kan ses som grundläggande för diskursens konfigura-
tion. Frågorna var hälsa, ålder och återkallelse av ”körkort”. De var synliga 
redan i processen till den första svenska automobilförordningen som kom år 
1906. En skrivelse från Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen år 1902 skissera-
de grunderna till förordningen. I denna lyftes föraren fram. Styrelsen menade 
att förarens kompetens hade negligerats i andra länders förordningar i jämfö-
relse med bilar och trafikregler. Till den svenska automobilförordningen 
behövdes det därför föreskrifter som ”skyddade öfriga vägfarande mot öf-
verdådig och äfventyrlig framfart och tillvaratoge allmännhetens berättigade 
fordringar på ordnad och trygg samfärdsel på de allmänna vägarne.”256 För 
att åstadkomma detta skydd för andra trafikanter föreslog Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen att det skulle krävas ett tillståndsbevis för att köra en  
”automobil”. För att få ett sådant bevis skulle åldersbevis, bevis av besikt-
ningsman baserat på förarprov i manövrering av fordon och kunskaper om 
deras skötsel samt läkarintyg bifogas.  För läkarintygets del handlade det om 
                               
253 Även om det finns en hel del forskning om bilismens historia hade jag svårt att finna studi-
er som fokuserade på körkortssystemets eller körkortets historia. Jag har t.ex. sökt i TRAX, 
VTI:s nationella databas för transportforskning, Vägverkets bibliotek och Libris (2005-10-
05). Jag fann enstaka texter om förarutbildningens historia, automobilbesiktningsmannen och 
trafikmedicinens historia. Stenøiens studie år 1992 av trafiksäkerhetsdiskursen i norsk 
transportpolitik behandlade  körkort på ett informativt sätt även om det endast gjordes på ett 
fåtal sidor. Vidare behandlar en C-uppsats 1996 av Eva Persson på Historiska institutionen 
vid Stockholms universitet riksdagsdebatten i första och andra kammaren om bilismen 1906–
1922. Emellertid berör hon främst debatter om vägar, vägväsende och framkomlighet för 
bilen. Körkortsfrågor diskuteras ytterst lite i uppsatsen. 
254 För en översiktlig beskrivning av förarutbildningens historia, se Franke, Larsson & Mård-
sjö 1995. För en exposé över automobilbesiktningsmannen se Molander 1997. 
255 Falkemark 2006, s. 192. 
256 Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1902, s. 4. 
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att den sökande skulle vara ”fri från sådana organiska fel (närsynthet, döfhet 
och liknande), som kunna vålla olägenhet och fara vid förande af automo-
bil”.257  

Ålder, en förutsättning för att överhuvudtaget kunna objektifiera äldre och 
åldrande förare, berörde dock endast ungdomar vid denna tidpunkt. Ålders-
beviset innebar att den som ville köra bil för privat bruk skulle ha fyllt 18 
medan den som ville kunna köra passagerare eller ”omnibusautomobil” skul-
le vara minst 21 år.  Men 1903 års sakkunniga, som gav ett betänkande om 
automobilförordningen, ansåg att kraven på föraren blev för stränga.258 Den 
följande propositionen tog dock delvis till sig Väg- och vattenbyggnadssty-
relsens förslag och menade att det åtminstone behövdes ett bevis utfärdat av 
besiktningsman.259 I automobilförordningen fastställdes slutligen att: 

Automobil må allenast föras af den, som fyllt 18 år och med bevis, utfärdadt 
af besiktningsman, styrkt sig vara fullt förtrogen med automobils konstruk-
tion, skötsel och manövrering.260  

Motiveringen till 18 årsgränsen var ”att föraren skall innehafva den, för så 
vidt af åldern beror, stadga och mognad i omdömet, som påkallas för att med 
sinnesbehärskning och lugn manövrera ett fordon”.261 Den ökade minimiål-
dern för yrkestrafik rättfärdigades kort och gott med att man borde ställa 
högre krav på yrkesförare. Något krav på läkarintyg infördes inte, varken för 
privat- eller yrkestrafik.  

Det gjordes som synes en distinktion mellan yrkesmässig och privat kör-
ning. För att köra automobil i yrkesmässig trafik krävdes ett särskilt tillstånd 
från offentlig myndighet. Personbilsförare var ännu ingen central kategori i 
förarurval utan det var fullt möjligt att ha en lastbil och endast köra den i 
privata ärenden och därmed betraktas som privatbilsförare. Denna distink-
tion följer med förarurval ända fram till år 1967 då riksdagen beslutade att 
körkortsklasser istället främst ska bygga på tyngd och typ av fordon. Det 
betyder att jag fram till 1970-talet i första hand följer utsagor om de äldre 
och åldrande som privatbilister och efter 1970 som personbilsförare.  

Återkallelse, den tredje övergripande frågan jag vill lyfta fram, blev en-
dast aktuell för yrkesförare. Det skrevs in i den första automobilförordningen 
att tillståndsbeviset för förare i yrkesmässig trafik skulle kunna återkallas 
”när helst anledning därtill förekommer”.262  

I den andra automobilförordningen som kom år 1916 blev diskursen fö-
rarurval tydligare. Intresset för föraren och dennas kompetens framgick klart 

                               
257 Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1902, s. 6. 
258 Betänkande 1904, s. 10. 
259 Prop. 1906:70, s. 21. 
260 SFS 1906:90, IV art. 12§. 
261 Betänkande 1904, s. 85. 
262SFS 1906:90, V art. 21§. 
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i 1909 års sakkunnigas betänkandet från 1912 som föregick förordningen. 
Det handlade både om kunnande i manövrering och fordon, hälsa, nykterhet, 
omdöme och karaktär. 

För att en person i dessa afseenden verkligen skall fylla måttet, fordras, utöf-
ver nödig yrkesskicklighet eller insikt i automobilens konstruktion, skötsel 
och manövrering, vissa ganska stora förutsättningar. Så måste hans nervsy-
stem vara i godt skick, han måste vara fri från vissa organiska fel såsom när-
synthet, döfhet o.s.v., som hindra honom att nöjaktigt styra automobilen, hans 
omdömesförmåga måste vara ganska utvecklad, han måste vara nykter och af 
sådan stadga i karaktären, att hänsynslöshet och öfvergrepp ej behöfva befa-
ras från hans sida.263 

Men praktikerna för att kontrollera dessa krav påstods inte fungera.264 I 1916 
års förordning infördes därför det som kallades körkort. Det innebar att det 
inte längre räckte med besiktningsmannens bevis utan ett tillstånd behövdes 
också från offentlig myndighet för att köra privat. En klausul om lämplighet 
i allmänna ordalag formulerades och möjligheter till återkallelse av körkort 
för privat trafik infördes. Återkallelse kunde nu drabba förare som hade bli-
vit straffade för vissa trafikförseelser och uppvisat ”grov vårdslöshet eller 
visat likgiltighet för andra människors liv eller egendom” eller om det ”före-
ligga eljest sådana förhållanden, att förare måste anses olämplig”.265 Kraven 
skärptes också för yrkesförarna. De skulle nu, förutom den fortsatta högre 
minimiålder på 21 år, ha gjort sig ”kända” för nykterhet och kunna styrka att 
de hade normal syn och hörsel och inte led av ”lyte” som gjorde dem olämp-
liga som förare.266 Läkarintyg infördes således för yrkesförare. 

Det närmaste årtiondet utökades regleringen av föraren genom körkortet. 
År 1920 bestämdes att även den som sökte körkort för privat körning skulle 
bifoga ett läkarintyg.267 Syn och hörsel var, och fortsatte att vara, sinnen var-
på krav uppställdes jämsides med mer allmänna formuleringar baserade på 
”lyte” och olämplighet.268 Förare i privat trafik fick också under 1920-talet 
krav på sig att, liksom yrkesförarna tidigare, ha gjort sig ”kända” för såväl 
nykterhet som ordentlighet269. Även formuleringar om hänsynsfullt uppträ-
dande lades till.270  
                               
263 Betänkande 1912, s. 46. 
264 Betänkande 1912, s. 46 f. 
265 SFS 1916:315 § 12 mom 3. 
266 SFS 1916:315 § 22. 
267 SFS 1920:624 §12 mom. 1. Viktiga frågor för denna förändring av förordningen var bland 
annat förutbildning och prövning av föraren. Se betänkande 1919, s. 27–32, prop. 1920:179, s. 
19–25. 
268 SFS 1920:624 § 12 mom. 1, SFS 1923:281 § 15. mom 1.b. Se även SOU 1922:39, s. 111 f. 
för en diskussion där kraven på syn och hörsel specificeras genom kvantifiering där synför-
mågan ska vara minst 0,8 på ena ögat och 0,3 på det andra och åtminstone ena örat ska upp-
fatta en medelstark viskning på 4 meters håll. 
269 SFS 1920:624 § 12 mom. 1. SFS 1920:624  § 22. 
270 SFS 1923:281 § 15 mom. 1. e. 
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En viktig fråga för denna studie togs upp i processen inför 1923 års för-
ordning. Proposition 1923:124 berättade att Medicinalstyrelsen föreslagit att 
körkortets giltighet skulle begränsas till tre år där ett förnyande skulle kräva 
läkarintyg.271 Förslag om periodiska hälsokontroller för alla var därmed uppe 
på dagordningen i transportpolitiken även om propositionen inte diskuterade 
detta vidare. Hög ålder nämndes inte heller i propositionen men i Medicinal-
styrelsens yttrande framkom att ett centralt skäl till förslaget var att synför-
mågan kunde försämras genom åldersförändringar.272 Hög ålder fanns såle-
des i transportpolitikens periferi även om det inte refererades i propositionen. 
En annan relaterad fråga som Medicinalstyrelsen lade fram handlade om att 
en viktig grund för återkallelse av körkort var sjukdom. Propositionen ansåg 
dock att denna grund redan täcktes av de mer allmänna formuleringarna för 
återkallelse.273  

Dessa två frågor, begränsad giltighetstid och sjukdom som grund för åter-
kallelse av körkort, dök åter upp till nästa stora revidering av motorfordons-
förordningen år 1930. Inte heller här fick periodiska hälsokontroller gehör. I 
SOU 1929:16 hävdades till exempel att den ”trygghet” som skulle fås inte 
skulle ”stå i rimlig proportion till de utgifter och olägenheter” som ”kör-
kortsinnehavarna” och ”det allmänna” skulle drabbas av.274 Även Medicinal-
styrelsen var den här gången tveksam till åtgärden. Sjukdom specificerades 
dock som en särskild återkallelsegrund i 1930 års förordning. 

Har förares förmåga att föra automobil blivit så väsentligt nedsatt genom 
sjukdom, skada eller dylikt, att trafiksäkerheten därav måste anses bliva li-
dande, skall körkortet återkallas.275 

Hur skulle då sjukdom kunna upptäckas? SOU 1929:16 tog också upp om 
läkare skulle få skyldighet att till länsstyrelsen anmäla förare med sjukdomar 
som kunde göra dem olämpliga. Detta fick inte gehör med hänvisning till att 
det skulle bryta mot läkarnas tystnadsplikt.276 I samma utredning nämndes 
också att flertalet ”körkortssökande” var mellan 18 och 25 år.277 Erhållande 
av körkort hade börjat förknippas med en viss kronologisk ålderskategori.  

Under de tre första decennierna på 1900-talet tog följaktligen många do-
kument i det offentliga trycket upp förarurval. Det handlade om hur en ad-
ministration och lagstiftning skulle byggas upp för körkortet och föraren. I 
SOU 1929:16 sammanfattades den historiska utvecklingen av körkort på ett 
intressant sätt. De sakkunniga skrev: 

                               
271 Prop. 1923:124, s. 78.  
272 Medicinalstyrelsens remissvar 1920, 2 mars.  
273 Prop. 1923:124, s. 78. 
274 SOU 1929:16, s. 115. 
275 SFS 1930:284 15 § 3 mom. 
276 SOU 1929:16, s. 141f. 
277 SOU 1929:16, s. 118. 



 99

För åstadkommande av betryggande kontroll över förare har lagstiftningen 
framgått å två linjer. Dels har man sökt att på förhand vinna garantier för att 
icke olämpliga personer tillåtas föra automobil, dels har man inriktat sig på 
att övervaka att de, som undfått sådan rätt, icke missbruka denna.278  

Detta citat kan sägas uttrycka kärnan i diskursen förarurval och hur den ut-
vecklats. Något explicit ideal för diskursen repeteras inte genom utsagorna 
men kan konstrueras som det perfekta urvalet av lämpliga och olämpliga 
förare. Såväl urval som lämplig och olämplig används som begrepp samti-
digt som det finns en strävan att förfina och förbättra urvalet genom bättre 
kontroll. Särskiljande kriterier formuleras för att kunna skilja mellan lämpli-
ga och olämpliga förare. För erhållande av körkort blir till exempel minimi-
ålder ett särskiljande kriterium som kan relatera till en indelning av livslop-
pet likväl som en avgränsning av populationer. 

Här är det också möjligt att se hur förarurval upprättar normer för föraren. 
Det sätts upp (minimi)kriterier för särskiljandet vilka baseras på önskvärda 
egenskaper hos föraren, vi kan låta begreppet normer ha denna dubbla inne-
börd av standardiserade kriterier och önskvärda egenskaper.279 Normerna 
handlar om vad som kan kallas för körkompetens. De sökande ska kunna 
manövrera bilen, ha kunskaper om bilens och utrustningens skötsel och kän-
nedom om trafikregler. Besiktningsmannen ska testa dessa krav, skilja mel-
lan olämpliga och lämpliga förare och utfärda ett så kallat kompetensbevis. 
Till denna del, erhållande av körkort, skapas också ett utbildningsväsende 
som ska underlätta lärandet av bilkörning men också forma goda förare. 
Vidare formuleras normer om vad som skulle kunna kallas för karaktär. Vi 
har sett att till exempel nykterhet, ordentlighet och hänsynsfullhet fanns in-
skrivna som krav i 1923 års förordning. I 1930 års förordning lydde kravet 
att den sökande skulle ha ”gjort sig känd för ett nyktert levnadssätt ävensom 
att han med hänsyn till sina personliga förhållanden i övrigt icke kan anses 
olämplig såsom förare av motorfordon”.280 Dessa normer beskrivs i doku-
menten i form av egenskaper som ”omdöme”, ”mogenhet” men också i ter-
mer av beteende ”hänsynsfullt uppträdande”.  Dessa normer ska tillgodoses 
genom intyg, till exempel intyg för nykterhet, ordentlighet och hänsynsfull-
het eller åldersbevis. Kravet på minimiålder kan betraktas som ett sätt att 
försöka åstadkomma ett urval av tillräckligt ”mogna” och ”omdömesfulla” 
förare. Även krav på tillräckligt god fysisk och psykisk hälsa, medicinska 
aspekter, ställs, vilket ska tillgodoses genom läkarintyg. Fysisk och psykisk 
hälsa togs redan upp inför den första automobilförordningen av Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen men framförallt är det utifrån en medicinsk institu-
tionell plattform, Medicinalstyrelsen, som dessa frågor drivs. Från år 1930 
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279 Jfr Pickering 2001, s. 174 f. 
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får Medicinalstyrelsen också ett särskilt ansvar för att utfärda medicinska 
föreskrifter för körkort.281 

Vid sidan av erhållande av körkort berättar också utsagorna om praktiker 
för övervakning och återkallelse282 av körkort. Grunderna för återkallelse i 
förhistorien handlar om trafikförseelser och vårdslöshet i trafiken, alltså be-
teenden i trafiken, men också mer generella skrivningar om olämplighet. I 
1930 års förordning hade även sjukdom skrivits in som en särskild återkal-
lelsegrund. Förutsättningen för att återkallelse av körkort ska kunna göras är 
dock att körkortsmyndigheten får kunskap om att någon körkortsinnehavare 
kan vara olämplig. Därför krävs olika praktiker för övervakning. I fallet med 
förarens fysiska och psykiska hälsa diskuterades till exempel anmälnings-
plikt för läkare och periodiska hälsokontroller för alla.  

Nedan finns en översiktlig och ingalunda fullständig konstruktion av 
normer för föraren för att få ha körkort och vilka praktiker som diskuteras 
för att skilja mellan olämpliga och lämpliga förare.  

Normer och praktiker i förarurval  
Erhållande av körkort Önskvärda egenskaper, 

krav på föraren 
Återkallelse av  
körkort, övervakning 

Prövning hos  
besiktningsman för att få  
kompetensbevis 

Körkompetens 
- manövering av fordon 
-kunskaper om skötsel av 
fordon och utrustning 
- kunskap om trafikregler    

Praktiker som initieras på 
grund av beteenden i trafiken 
-vårdslöshet 
-trafikbrott 

Praktiker för nykterhets- 
intyg 

Nykterhet Praktiker när onykterhet  
uppdagas 

Praktiker för intyg Hänsynsfullhet/ordentlighet Praktiker som initieras på 
grund av beteenden i trafiken 
-vårdslöshet 
-trafikbrott 

Praktiker rörande minimi-
ålder och åldersbevis.  

Mognad, omdöme  

Praktiker för läkarintyg Fysisk och psykisk hälsa Anmälningsplikt – endast 
förslag 
Periodiska hälsokontroller för 
alla – endast förslag 

 

                               
281 Se Ds K 1980:12, s. 19 ff. för en kort historisk återblick i denna fråga.  
282 Jag gör inte någon distinktion mellan återkallelse och indragning av körkort. Begreppen 
används framöver på olika sätt genom historien där det förra ibland kan syfta på permanent 
indragning av körkort och det senare på tidsbegränsat, men ibland används ett av begreppen 
för båda fallen. 
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Värt att notera är att inget av förslagen om hälsa i kombination med återkal-
lelse av körkort institutionaliserades vid denna tidpunkt. Från och med nu 
återkom dock dessa förslag såsom lösningar på den trängande frågan om hur 
kontrollen av förares hälsa skulle upprätthållas när de väl hade fått körkortet. 

För att peka på att denna historiska utveckling där diskursen förarurval 
brett ut sig inte har varit helt oemotsagd, även om jag koncentrerat min läs-
ning på ”konsensustexter”, ska jag nämna ett exempel där andra utsagor 
uttrycktes. I utredningen 1929:16 påpekades att det ”på vissa håll” hade fö-
reslagits att det inte borde ställas några villkor för erhållande av körkort, att 
kraven helt borde slopas för körkort. Argumenten löd att det ändå inte gick 
att på förhand ”vinna några garantier” för att den som fick körkort uppfyllde 
kraven på “omdömesförmåga, hänsynsfullhet och ansvarskänsla”. Dessutom 
skulle de kommande generationerna vara så väl förtrogna med hur motorfor-
don fungerade att det inte behövdes ställas några särskilda villkor. Det var 
bara slöseri med resurser. De sakkunniga replikerade att tiden inte var mo-
gen för ett sådant avskaffande av krav. Flertalet ”körkortsaspiranter” var 
ännu inte vana vid motorfordon och dylik trafik.283 Sådana avvikande röster 
var dock ovanliga. Istället dominerade utsagor om behovet av ökad kontroll 
av förare och det praktiska genomförandet av denna.  

Genom denna partiella konstruktion av förarurval ovan vill jag lyfta fram 
hur periodiska hälsokontroller, som utgör ett seglivat förslag i relation till 
äldre och åldrande bilförare, endast är en lösning av flera om förares hälsa i 
diskursen förarurval. Hälsa är samtidigt endast en av många grunder för att 
formulera problem. När hög ålder senare blir av intresse är det som ett av 
många objekt i diskursen förarurval och relaterar även till, vill jag hävda, 
dessa andra objekt. Ålder har dessutom redan blivit en grund för gränsdrag-
ningar i relation till karaktär (mognad, omdöme) genom minimiålder. Vi kan 
vända oss till metaforen trädet, en metafor som diskuterades i kapitel 4 så-
som illustration av det foucaultianska begreppet möjlighetsrum. Varje gren 
kan ses som en diskurs. Varje sådan diskurs går att följa bakåt till tjockare 
grenar eller till förgreningar med andra grenar. Lösningen hälsokontroller 
bygger på liknande idéer om reglering av fysisk och psykisk hälsa som an-
mälningsplikt för läkare. Följer vi emellertid grenen längre bakåt finner vi 
gemensamma idéer som handlar om skiljandet mellan lämpliga och olämpli-
ga förare. Det finns en gemensam gren eller kanske till och med stam mellan 
erhållande av och återkallelse av körkort.  

Hur såg då diskussionen om trafiksäkerhet ut under dessa årtionden? Jag 
har urskiljt diskursen förarurval men hur förhåller sig den till trafiksäkerhet? 
Vid denna tid skulle jag vilja hävda att det mer handlade om trygghet. 
Trygghet är ett vidare begrepp än trafiksäkerhet som fokuserar på trafik-
olyckor. Under ”den tidiga bilismen”, som humanekologen Olle Hagman 
kallat perioden fram till första världskriget, sågs bilen som en främmande 
                               
283 SOU 1929:16, s. 92. 
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teknologi och uppfattades som ett hot av flera grupper. Den utgjorde också 
grund för konflikter på många sätt, mellan stad och land, mellan överklassen 
och bönderna.284 Trygghet och till och med frågor om acceptans, snarare än 
minskande av trafikolyckor, utgjorde viktiga motiveringar till att öka kon-
trollen över föraren. Särskilt i processen till den första automobilförordning-
en var misstänksamheten mot bilismen enligt Falkemark tydlig och restrik-
tionerna för bilismen blev hårda. Landsbygden segrade över staden och stora 
delar av landsbygden blev stängd för bilen. Hastighetsgränserna sattes till 15 
km/tim i tätort och 20 km/tim för övriga platser.285 För bilismens anhängare 
handlade det alltså om att försöka få bilen accepterad och skapa förutsätt-
ningar för en gynnsam utveckling för bilismen. Detta skedde framförallt 
under den efterföljande perioden som Hagman kallat för ”vägen fasas ut”, en 
period som sträckte sig från slutet av första världskrigets till slutet av 1940-
talet.286 Det uppstod en ambivalens om bilen, var den till nytta eller nöje? För 
att få bilen accepterad och bilismen att växa arbetade bilförespråkarna idogt 
med att förändra synen på bilen till nyttoföremål. Om bilen under sina första 
årtionden i hög grad förknippades med nöje så omdefinierades den nu i ter-
mer av nytta. I denna omdefinitionsprocess teknifierades också bilen på ett 
sätt som till exempel inte telefonen har gjorts. Vägarna började anpassas till 
bilen och systematiskt byggas ut från 1920-talet. 287 Detta går vägen och på 
1920-talet menar Falkemark, alltså något tidigare än Hagman, att bilismen 
som system var accepterad.288 Under dessa tre första decennier på 1900-talet 
är det således möjligt att tala om en period då bilismen etableras i Sverige.289  

Trafiksäkerhet började komma mer explicit på den politiska agendan mot 
slutet av denna period. År 1934 initierade till exempel den dåvarande kom-
munikationsministern bildandet av NTF, Nationalförbundet för trafiksäker-
hetens främjande. Det var också först då, år 1935, som myndigheterna i Sve-
rige började föra officiell olycksstatistik genom statistiska centralbyrån.290 
Detta menar forskaren Jörgen Lundälv kan ses som en förklaring till varför 
trafikolyckor tidigare inte uppmärksammats i större utsträckning. 291 Utveck-
landet av officiell statistik om vägtrafikolyckor tolkar jag också som en vik-
tig förutsättning till utvecklandet av utsagor om trafikolyckor som jag be-
traktar som en viktig grund i diskursen trafiksäkerhet.  

Hur såg då dessa årtionden ut gällande synen på äldre människor och de-
ras ställning i samhället? De var inte särskilt ljusa om vi ska tro Birgitta 
                               
284 Falkemark 2006, s. 192 ff., Heurgren 1996. 
285 Se Falkemark 2006, s. 192. 
286 För Hagmans indelning av bilismens två första perioder, 2000, s. 21–33. 
287 Se t.ex. Pär Blomkvist 2001 som beskriver i sin avhandling hur väg- och billobbyn i Sveri-
ge lyckas få bilen accepterad och statsmakterna att genomföra en omfattande vägbyggnad. 
288 Falkemark 2006, s. 207. 
289 Falkemark 2006, s. 215. 
290 För en kort genomgång av beslutsproceduren inför SCB:s insamling av olycksstatistik, se 
Statistiska centralbyrån 1937, s. 1. 
291 Lundälv 1998, s. 29.  
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Odén. De utsträcker sig i vad som Odén har kallat för fattigvårdsperioden, en 
period från 1850 till 1950. Detta var en period då de äldre uppmärksamma-
des som ett problem. Den lilla pengen som infördes med folkpensionen år 
1913 täckte inte alls levnadsomkostnaderna vilket gällde ända fram till pen-
sionsreformen år 1948 då ersättningarna blev mer generösa.292  

Politiska händelser där äldre och åldrande bilförare  
blir objekt 

1934-års förslag – omprövning av nykterhet, ordentlighet  
och hälsa     
Jag ska nu fokusera betydligt snävare, nämligen på hur äldre och åldrande 
bilförare blir objekt i transportpolitiken under 1930-talet i Sverige. Från och 
med nu dyker förslag om omprövning av körkort vid hög ålder upp gång på 
gång men förkastas.  

Förslaget i SOU 1929:16 om periodiska kontroller av körkort för alla för-
kastades, som vi tidigare sett, men frågan levde kvar. År 1934 togs detta 
förslag upp på nytt genom en promemoria på Kommunikations-
departementet.  

För att vinna ökad kontroll över förarna av motorfordon har, jämväl i preven-
tivt syfte, föreslagits införandet av en obligatorisk, periodiskt återkommande 
omprövning av rätten att inneha körkort. Den rådande ordningen att den som 
en gång erhållit körkort får behålla det hela sitt liv utan att det – såsom i vissa 
andra länder sker – kontrolleras, om vederbörande fortfarande har nödiga fy-
siska och psykiska förutsättningar för att kunna betros att föra motorfordon, 
har upprepade gånger påtalats från läkarhåll. Åtskilliga inträffade trafik-
olyckor ha ansetts kunna hänföras till en hos vederbörande förare med åren 
tilltaganden nedsättning av kroppskrafterna, försvagning av syn och hörsel el-
ler dylikt.293 

Förslaget innebar att omprövning av körkort skulle ske vart femte år från 
femtio års ålder. Men promemorian föreslog inte endast nytt läkarintyg vid 
förnyelse av körkort, såsom hade kunnat antas med anledning av de motiver-
ingar om nedsättningar av fysisk och psykisk hälsa med åren som gavs. Det 
skulle också krävas intyg från polismyndighet om relationen till alkohol, 
personliga förhållanden och fotografi. Om länsstyrelsen dessutom fann det 
befogat kunde även krav på förarprov inför besiktningsman ställas. Förslaget 
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om omprövning av körkortet vid femtio års ålder rörde alltså inte endast 
hälsa utan också nykterhet och ordentlighet i denna promemoria.  

Propositionen följde promemorians förslag men sköt efter synpunkter från 
Medicinalstyrelsen upp den kronologiska åldern till 60 år och föreslog att 
intervallerna skulle bli kortare, endast tre år.294 I sin motivering till proposi-
tionens förslag gjorde departementschefen en parallell mellan erhållande av 
körkort och periodiska omprövningar, en jämförelse som vi tidigare sett 
bygger på underliggande gemensamma idéer i diskursen förarurval. Om det 
fanns vissa krav när en förare skaffade körkort, påstod departementschefen, 
så borde ju dessa krav kontrolleras med jämna mellanrum. Att kunna ha 
körkort hela sin ”livstid” utan kontroll var inte lämpligt, vilket bland annat 
skulle ha framkommit från ”läkarhåll”.295 Omprövning av körkort för alla 
körkortsinnehavare var dock inte aktuellt till skillnad från omprövning från 
och med en hög kronologisk ålder. 

En sådan omprövning synes emellertid för närvarande icke lämpligen böra 
ifrågakomma beträffande samtliga körkort. Med hänsyn till de organisatoris-
ka och ekonomiska konsekvenserna av ett stadgande om en allmän ompröv-
ning exempelvis vart femte år torde – åtminstone till en början innan närmare 
erfarenhet vunnits angående verkningarna av ifrågavarande kontrollåtgärd – 
en tämligen hög begynnelseålder böra övervägas. Delvis med föranledande 
av innehållet i de i ämnet avgivna yttrandena, finner jag mig böra förorda en 
första omprövning då körkortsinnehavaren uppnår 60 år. I anslutning till av 
medicinalstyrelsen väckt förslag anser jag mig därjämte böra förorda en be-
stämmelse om att körkortet icke bör förnyas för längre tid än högst tre år åt 
gången. 296 

Andra lagutskottet var kritisk mot förslaget i sitt utlåtande.297 Även om om-
prövning av körkort skulle kunna ge en ökad säkerhet så behövde åtgärden 
stå i ett ”rimligt förhållande” till de olägenheter det skulle innebära för kör-
kortsinnehavaren. Antalet olyckshändelser, som berodde på fysiska eller 
psykiska defekter hos föraren, skrev lagutskottet, var dessutom troligen få. 
Det stora problemet var snarare trafikonykterhet. Utskottet hävdade också att 
de nedsättningar som kunde ske med åren delvis uppvägdes av en ökad för-
siktighet. Inte heller fanns det tillräckliga skäl för att just 60-årsåldern kunde 
sättas som en kritisk åldersgräns. Men eftersom det ”på läkarhåll”, enligt 
utskottet, hävdades att frågan var viktig så borde en (statistisk) utredning 
göras om sambandet mellan hälsa och trafikolyckor. Utskottet påpekade 
också att eftersom omprövningen huvudsakligen föreföll ha motiverats av att 
”körkortsinnehavarnas hälsotillstånd” försämrades med åren så verkade inte 

                               
294 Prop. 1934:208, s. 26. Om remissinstansernas yttranden se s. 20 ff. 
295 Departementschefens ställningstagande i dessa frågor kan följas i prop. 1934:208, s. 25 f. 
296 Prop. 1934: 208, s. 26. 
297 2LU 1934:35, 1934, s. 18, se även s. 14–17 för en redogörelse för hur utskottet diskuterar 
andra polititiska dokument i frågan. 
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kravet på nykterhetsintyget  (nykterhet och ordentlighet) särskilt väl motive-
rad.298 Riksdagen följde lagutskottets utlåtande och menade därmed att en 
fortsatt utredning behövdes.299 

Omprövning av körkort vid hög ålder har således behandlats långt tidiga-
re än vad som angetts i de fåtal historiska översikter om resande jag kunnat 
finna som berör frågan. Ett exempel är den populärvetenskapliga boken 
Människan och trafiken: Ett bidrag till trafikmedicinens historia av Rune 
Andreasson, läkare i trafikmedicin. Han menar att den första statliga offent-
liga utredning som diskuterade återkommande kontroller vid hög ålder var 
betänkande SOU 1948:20 av 1945 års trafiksäkerhetskommitté.300 Detta 
stämmer såtillvida att detta betänkande ventilerar frågan utförligt men redan 
SOU 1935:23 refererar på några sidor till 1934 års diskussion där ompröv-
ning av körkort vid hög ålder gick så långt att det lades fram som förslag i en 
proposition.301 Mellan SOU 1935:23 och SOU 1948:20 var det dock tyst om 
hög ålder och äldres bilkörning i statens offentliga utredningar.  

Hur framkommer då utsagor om trafiksäkerhet vid denna politiska hän-
delse? Omprövning av körkort relateras på skilda sätt till trafikolyckor i des-
sa texter. I propositionen hävdas omprövning av körkort vid hög ålder kort 
och gott kunna leda till att förare som på grund av funktionsnedsättningar 
skulle vålla trafikolyckor sållas bort. Men detta ifrågasätts av lagutskottet 
som menar att det saknas belägg för att det finns sådana samband mellan 
funktionsnedsättningar och trafikolyckor. Inte nog med det, lagutskottet går 
längre och påstår att få trafikolyckor orsakas av funktionsnedsättningar. 
Lagutskottets utsagor blir avgörande och förslaget försvinner från dagord-
ningen. Önskemålet att sambandet mellan funktionsnedsättningar eller hög 
ålder och trafikolyckor behöver undersökas lever dock vidare.  

Det är svårt att relatera diskursen förarurval på ett okomplicerat sätt till 
trafiksäkerhet såsom den framträder i denna politiska händelse. Utsagorna 
om olycksstatistik och trafikolyckor, något som jag ser som grundläggande i 
en eventuell diskurs om trafiksäkerhet, står ju till syvende och sidst i mot-
sättning till diskursen förarurval. En motsättning som även är synlig fram-
över. Dessutom är det inte självklart om man tittar historiskt att förarurval 
främst bör förstås i relation till trafiksäkerhet.  

                               
298 2LU 1935:35, s. 18. Det blev en debatt i Riksdagen, särskilt i den andra kammaren, en 
polariserad debatt med synpunkter både för och emot. Det var dock i princip liknande formu-
leringar från promemorian, propositionen och lagutskottets utlåtande som upprepades, Prot. 
FK 1934: 37, Prot. AK 1934:39. 
 Riksdagens protokoll 1934, Första kammaren nr 37, Riksdagens protokoll 1934, Andra 
kammaren, nr 39. 
299 Rskr 1934:286. 
300 Andréasson 1994, s. 180 f. 
301 SOU 1935:23, s. 102 f. 
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Efter andra världskriget – konditionsundersökningar 
Efter den politiska händelsen i början av 1930-talet följde en tystnad om 
äldre och åldrande bilförare i statliga offentliga utredningar. Men kontext-
uellt skedde förändringar. Trafiksäkerhet växte ytterligare som en politisk 
fråga. År 1936 tillkallade chefen för kommunikationsdepartementet tre sak-
kunniga för att göra en utredning om trafikolyckor. Denna utredning resulte-
rade år 1939 i ett så kallat ”testamente”, där ett program för det framtida 
trafiksäkerhetsarbetet presenterades.302 I detta testamente och en efterföljande 
statlig offentlig utredning, Principbetänkande i trafiksäkerhetsfrågan SOU 
1940:33, kritiserades det fokus som funnits på trafikanten i trafiksäkerhets-
arbetet. Istället lyftes vad som kallades för ”yttre faktorer” fram, såsom vä-
gar och trafikmiljö, liksom fordon. Men rekommendationerna i dessa utred-
ningar ledde inte vidare. Andra världskriget medförde ett avbrott. Det var 
därför först framförallt efter andra världskriget som trafiksäkerhet både bör-
jade uppmärksammas mer och institutionaliseras. Statens trafiksäkerhetsråd 
bildades till exempel år 1949 och det satsades på forskning om trafikanten. 
Återigen framhävdes således trafikantens betydelse i olyckorna och kritiken 
mot ett sådant fokus från det föregående Principbetänkande i trafiksäker-
hetsfrågan och testamentet blev blott en tillfällig parentes i historien. En 
utsaga som underbyggde trafikantens betydelse och som visade sig vara oer-
hört långlivad var att 90 procent av alla olyckor berodde på trafikanten. Bi-
lismen tog också fart på nytt, efter de hårda åren under världskriget, och 
befann sig på randen till en epok av massbilism. 

År 1948 kom Betänkande med förslag till åtgärder för höjande av trafik-
säkerheten avgivet av 1945 års trafiksäkerhetskommitté.303 Det var ett cent-
ralt betänkande på flera sätt. Trafiksäkerhetsfrågan tog i och med denna of-
fentliga utredning ny fart. Betänkandet refereras därför återkommande i 
framtida utredningar om trafiksäkerhet såsom en viktig historisk källa. För 
äldre och åldrande förares del kan framförallt förslaget om ett parallellt sy-
stem för att finna ”sjuka” förare pekas ut som särskilt relevant. Vid sidan av 
periodiska hälsokontroller av förare över en viss ålder diskuterades nämligen 
anmälningsplikt för läkare, det vill säga att läkarna skulle rapportera till kör-
kortsmyndigheten ifall de uppfattade någon patient som olämplig för att köra 
bil. Men det fanns också en diskussion om att skapa en särskild körkortsklass 
med lägre fordringar, där ”äldre arbetare” utgjorde en central kategori.  

Utredningen hade som sagt ett tydligt fokus på trafikanten. Denna relate-
rades till en mer generell indelning av trafiksäkerhet såsom frågor om trafi-
kanten, fordonet respektive vägen. Utredningen kunde vidare ses som ett 
uttryck för vetenskapliggörandet av trafikanten. Psykologi och medicin lyf-
tes fram som två centrala vetenskaper och diskuterades till och med separat i 

                               
302 Rodhe, Sandén & Wallenberg 1939. 
303 SOU 1948:20. Se även riksdagsberättelsen år 1946. 
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två kapitel som källor till kunskap om trafiksäkerhet. Men den kanske mest 
väsentliga källan till kunskap beskrevs ändå statistik vara. 

Utan tvivel är våra kunskaper beträffande trafikolyckornas problemkomplex 
tämligen begränsade. Vi besitta föga kännedom om de faktorer som framkalla 
trafikolyckorna och veta därför inte mycket om hur de böra motarbetas. För 
att komma till rätta med dessa problem är det nödvändigt att studera förloppet 
vid redan inträffade olyckor. Vid detta studium är det den statistiska metodi-
ken, som gör det möjligt för oss att på ett överskådligt sätt registrera samt 
analysera stora mängder av olyckor. En väl upplagd statistik måste betraktas 
som en av de bästa källorna till kunskap om trafikolyckorna.304  

En annan viktig idé som fördes fram i betänkandet, som explicit kom att leva 
starkt i åtminstone två decennier framåt, var att en stor del av olyckorna be-
rodde på ett fåtal människor, så kallade ”olycksfåglar”. Denna idé, olycksfå-
gelteorin, härstammade från forskning om arbetsplatsolyckor.305  

Först ska jag redogöra för hur körkort togs upp i relation till föraren. Be-
greppet urval hade en framträdande plats och nedanstående citat kan illustre-
ra vilken framträdande position begreppet hade i argumentationen. 

Olika individer ha också synnerligen växlande förutsättningar som trafikan-
ter. Det måste vara önskvärt att förbehålla de speciellt svåra trafikantuppgif-
terna för dem, som äro bäst utrustade på detta område och som därför ha 
största möjligheterna att gå i land med dem. En sådan arbetsfördelning skulle 
naturligen bli effektivast, om urvalet, såsom t.ex. när det gäller anställande av 
förare vid ett bussföretag, kunde ske positivt, d.v.s. om man för ändamålet 
valde de bästa. Det ligger emellertid i sakens natur, att ett sådant positivt ur-
val här endast kan förekomma i mycket begränsad omfattning. I allmänhet får 
man nöja sig med ett negativt urval, d.v.s. med att från de svåraste uppgifter-
na söka hålla dem borta, som sakna fysisk eller psykisk lämplighet. Åtskilliga 
olyckor ha såsom tidigare framhållits inträffat på grund av att andra trafikan-
ter än motorfordonsförare lidit av fysiskt eller psykiskt lyte eller sjukdom el-
ler eljest varit olämpliga för trafiken. Säkerligen äro dessa svagheter hos fot-
gängare och cyklister en mera vanlig och därför betydelsefullare olycksfalls-
orsak än motsvarande defekter hos motorfordonsförare. Urvalsprincipen kan 
emellertid omöjligen drivas därhän, att de sämst utrustade individerna icke 
ens som fotgängare få deltaga i trafiken. Det är kanske icke heller möjligt att 
avhålla dem från att åka cykel. Ett urval torde sålunda endast kunna genom-
föras såvitt avser förare av motorfordon.306  

Urvalsdiskussionen riktade sig mot motorfordonsförarna. Förarurval jämför-
des med andra områden i samhället, än vägtrafiken, där urval också tilläm-
pades, såsom flyget och järnvägen. Förarurval kan därför uppfattas som del 
av en mer generell urvalsdiskurs i transportpolitiken av förare eller piloter. 

                               
304 SOU 1948:20, s. 31. 
305 Se t.ex. SOU 1948:20, s. 77. 
306 SOU 1948:20, s. 117. 
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Det fanns också tendenser åt elitism i utredningen, bilkörning sågs inte som 
något för alla.307 En metafor som användes om bilförarna var ”förarkåren” 
där paralleller gjordes mellan kontroll av anställda vid ett stort ”transportfö-
retag” och personalvård.308 

Mot bakgrund av denna betoning på urval är det kanske inte förvånande 
att omprövning av körkort från och med vissa högre åldrar återigen dök upp. 
Förslaget var ju inte nytt i transportpolititiken. Men i denna utredning disku-
terades också ”maximiålder” i relation till erhållande av körkort.  Jag ska 
först behandla maximiålder för att sedan gå in på omprövning av körkort.  

Maximiålder behandlades alltså i relation till erhållande av körkort. Tra-
fiksäkerhetskommittén hävdade att ”Vid högre åldrar, exempelvis 60- à 70-
årsåldern, synes det för de allra flesta människor vara i det närmaste omöjligt 
att uppnå tillräcklig färdighet för uppgiften”.309 Trafiksäkerhetskommitténs 
förslag blev därför att införa en åldersgräns på 60 år där endast ”Kungl. 
Maj:ts” skulle kunna ge dispens. Samtidigt var detta förslag villkorat i för-
hållande till hur körkortssystemet skulle utformas i framtiden. Förslaget 
gällde bara under den förutsättning att ”körkortsgivningen” framöver fortfa-
rande skedde hos länsstyrelserna. Om ett centralt trafiksäkerhetsverk istället 
skapades skulle kontrollen över föraren bli bättre och läkarintygen mer en-
hetliga. Om detta verk tog hand om körkortsgivningen skulle ingen fix ål-
dersgräns behöva införas.310  

Men åldrande och bilkörning blev framförallt en fråga för trafiksäkerhets-
kommitténs medicinska expertgrupp om hur olämpliga förare på grund av 
nedsatt hälsa med åldern skulle kunna upptäckas. Ett särskilt delkapitel äg-
nades åt denna fråga ”Hur vinnes garanti att körkortsinnehavare icke bibe-
håller sitt körkort, sedan han mist sin fysiska eller psykiska lämplighet att 
föra motorfordon?”311 Kommitténs medicinska expertgrupp argumenterade 
för att läkarundersökningar måste ske även vid andra tillfällen än när körkor-
tet erhålls. Den idémässiga släktsskapen mellan erhållande av körkort, där 
”körkortsaspiranten […] vanligen befinner sig i 18-20-årsåldern”312, och 
regelbundna uppföljande kontroller var tydlig. 

Behovet av läkarkontroll är uppenbarligen större ju längre fram i livet kör-
kortsinnehavaren kommit och ju mer hans hälsa hunnit angripas av sjukdom 
eller åldersförändringar. Därest hittillsvarande inställning vidhålles och en 
fortlöpande hälsokontroll icke anordnas, synes konsekvensen bjuda, att man 
även slopar den medicinska prövningen vid körkortsförvärvet.313 

                               
307 SOU 1948:20, s. 119. 
308 Se SOU 1948:20, s. 118 för ett explicit elaborerande om förarkåren. 
309 SOU 1948:20, s. 127 f. 
310 SOU 1948:20, s. 312–361. 
311 SOU 1948:20, s. 171. 
312 SOU 1948:20, s. 174. 
313 SOU 1948:20, s. 174. 
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Vidare kopplades sjukdomar och ålder samman med hänvisning till statistik i 
betänkandet. 

Någon statistisk utredning i vad mån sjukdomar och defekter hos motorfor-
donsförare bidragit till att framkalla olyckor finnes icke och kan på nu till-
gängligt material knappast utföras eftersom detta skulle fordra en ingående 
läkarundersökning av alla förare som förorsakat olyckor. Däremot kunna vi 
med statistiska data visa, huru åldersförändringarna påverka hälsotillståndet 
[...].314  

Även om de statistiska sambanden mellan sjukdomar och trafikolyckor fort-
farande var osäkra hävdade alltså den medicinska expertkommittén att sam-
banden mellan åldersförändringar och hälsa åtminstone gick att visa. Detta 
tog den medicinska expertkommittén fasta på och föreslog därför att en fort-
löpande hälsokontroll skulle ske efter två huvudlinjer. Den första var att 
”samtliga körkortsinnehavare” vid vissa tidpunkter skulle genomgå en läkar-
undersökning och den andra var skyldighet för läkare att ”rapportera trafik-
farliga sjukdomar” hos körkortsinnehavaren.315  

Läkarundersökningarna, utifrån den första huvudlinjen, benämndes ”kon-
ditionsundersökningar”. För privatbilsförare skulle de ske vid 45, 55 och 60 
års ålder. Efter 60 år skulle de ske vart tredje år. Åldersgränserna motivera-
des framförallt med statistiska samband mellan synförändringar och åldran-
de. Ett argument mot konditionsundersökningar, om att det kanske endast är 
ett fåtal procent av alla olyckor som har en grund i bristande hälsa hos föra-
ren, bemöttes med att trafiksäkerhetsarbetet är sådant att varje liten åtgärd 
ger blygsamma resultat men tillsammans blir de betydande.316 Ett annat ar-
gument, som byggde på att konditionsundersökningar var ett opraktiskt sy-
stem eftersom man behövde undersöka ett stort antal friska för att hitta ett 
fåtal sjuka, bemöttes med att detta var just vad förslaget utifrån den andra 
huvudlinjen, anmälningsplikt för läkare, skulle fokusera på. Anmälningsplikt 
för läkare antogs emellertid också lida av brister då det kunde störa förtroen-
det mellan läkare och patient. Samtidigt menade expertgruppen att den dåva-
rande lagstiftningen också var problematisk eftersom ”ansvarskännande 
läkare” inte visste hur en anmälan skulle göras utan att komma i konflikt 
med tystnadsplikten. Den medicinska expertgruppen föreslog därför ändå att 
läkarna skulle få anmälningsplikt.  

Den medicinska expertgruppen föreslog alltså konditionsundersökningar 
men själva trafiksäkerhetskommittén, alltså 1945 års trafiksäkerhetskommit-
té, avslog idén. Ett motargument var den brist på kunskap som fanns om 
                               
314 SOU 1948:20, s. 175. 
315 Skyldighet att rapportera trafikfarliga sjukdomar diskuterades också för vissa myndigheter 
och för körkortsinnehavaren själv Men eftersom den återkommande frågan i transportpoliti-
ken handlar om obligatorisk anmälningsplikt för läkare är det denna jag fokuserar på. Se även 
SOU 1948:20, s. 188. 
316 SOU 1948:20, s. 184. 
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statistiska samband mellan sjukdom och trafikolyckor och kommittén fram-
hävde därför det centrala i att genomföra en sådan undersökning. Avslaget 
påminner starkt om diskussionen i andra lagutskottet tiotalet år tidigare, som 
om det nästan vore ett eko. Det andra förslaget från den medicinska expert-
gruppen, obligatorisk anmälningsplikt för läkare, vann däremot gehör hos 
kommittén.  

Ovanstående diskussioner om körkort och urval gav som ovan synes upp-
hov till förslag på restriktiva åtgärder. De begränsar tillgången till körkortet. 
Vidare fanns ett framträdande medicinskt inslag i det meningsutbyte som 
fördes om äldre och åldrande bilförare, där associationen mellan hög krono-
logisk ålder och sjukdomar var stark. Men, intressant nog och som slående 
kontrast, fördes också en helt annan diskussion om körkort, även den med 
medicin som resonansbotten. Jag ska ge exempel på hur denna formulerades: 

Under senare år har man velat undersöka, huruvida det icke vore möjligt att – 
utan ersättande av trafiksäkerheten – under vissa villkor anförtro körkort åt 
personer, som förete vissa fysiska svagheter. Det kunde måhända i en del fall 
icke vara uteslutet att bevilja körkort under förutsättning, att vederbörande 
ålägger sig en viss hastighetsbegränsning vid bruk av motorfordon eller om 
körkortet begränsas att gälla motorfordon med viss konstruktion, t.ex. en 
konstruktivt fartbegränsad motorcykel. Man vet nämligen, att det inom be-
folkningen finns en icke obetydlig grupp människor, som icke uppfylla de 
medicinska fordringarna för körkort, men för vilka rätten att bruka motorfor-
don är av avgörande betydelse för deras möjlighet att bereda sig försörjning. 
Så t.ex. blir det en viktig uppgift för ortopedien att utreda, i vilken utsträck-
ning man utan att göra avkall på trafiksäkerhetens krav kan bevilja körkort åt 
den grupp vanföra, för vilka det skulle vara en utomordentlig hjälp i deras yr-
kesutövning och livsföring att kunna begagna motorfordon. För denna socialt 
betydelsefulla uppgift erfordras emellertid en ingående forskning i samarbete 
med de statliga organ, som företräda trafiksäkerheten. Ibland har man nog be-
traktat den medicinska vetenskapens och läkarnas medverkan på detta områ-
de närmast som en uppgift att ställa upp restriktioner för rätten att inneha 
körkort. Numera torde man vara på det klara med, att den medicinska forsk-
ningen har en lika viktig uppgift, när det gäller att avgöra, i vilka fall och un-
der vilka villkor man kan göra avsteg från de normala medicinska fordringar-
na för körkort utan att äventyra den körkortssökandes egen eller andras sä-
kerhet i trafiken.317  

Medicinen påstods, med andra ord, också kunna bidra till att möjliggöra 
körkortsinnehav för den som föreföll vara utom räckhåll att uppfylla kraven 
för körkort. Denna syn framträdde i förslaget att skapa en ny körkortsklass 
där kraven skulle ställas lägre. Mer specifikt handlade förslaget om att införa 
en ny klass 1, “Förare av fartbegränsad fordon för personbefordran”.318 Som 
initiativtagare till förslaget stod Kommittén för partiellt arbetsföra. ”Äldre 
arbetare” nämndes särskilt såsom betjänta av förslaget. 
                               
317 SOU 1948:20, s. 92 
318 SOU 1948:20, s. 142. 
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Tillkomsten av ett sådant relativt ofarligt fordon skulle innebära en högst be-
tydande lättnad för många partiellt arbetsföra och äldre personer, vilka med 
nuvarande eller väntade (måhända strängare) bestämmelser måste vägras 
körkort på vanliga motorfordon. Kommittén vill framhålla, att särskilt de 
många äldre arbetarna, som på grund av ålderskrämpor eller sjukdomar, så-
som nedsatt syn och hörsel, dåliga hjärtan, högt blodtryck, sockersjuka eller 
andra åkommor icke kunna erhålla körkort, skulle vara betjänta av ett liknan-
de fordon. Detta har måhända sin största betydelse för arbetarna på landsbyg-
den med de ofta långa avstånden mellan hemmet och arbetsplatsen.319 

Förslaget föranleddes i första hand av arbetsmarknadspolitiska skäl, där det 
”utnyttjande i produktionen av de arbetsmarknadsreserver, som de partiellt 
arbetsföra och den äldre arbetskraften” utgjorde, bedömdes som centralt.320 
Även att särskilt människor på landsbygden kunde vara beroende av motor-
fordon för sitt arbete togs upp. Förslaget accepterades av 1945 års trafiksä-
kerhetshetskommitté och hastighetsgränsen för fordonet föreslogs vara 40 
km/h. Fordonet konkretiserades också till att vara lättviktsmotorcykel. För-
slaget om en ny särskild körkortsklass med lägre krav vann dock inget gehör 
i den följande propositionen och har sedan dess inte dykt upp i det material 
jag läst.321 

Äldre och åldrande bilförare behandlades med andra ord i relation till oli-
ka förslag om körkort. Samtidigt var, som jag tidigare tagit upp, olycksstati-
stik ett betydelsefullt inslag i betänkandet. Men här var istället andra trafi-
kantkategorier intressanta. Det berättades att fotgängare och cyklister drab-
bades av 75 procent av alla dödsolyckor. Bland dessa olyckor var ”barn” och 
”gamla” (från 60 till 80 år) starkt överrepresenterade. Båda kategorierna 
diskuterades ingående och det var egentligen här som det fanns mer utförliga 
beskrivningar av äldre människor som trafikanter.322 Äldre som bilförare var 
således inte del av de statistiska redogörelserna eller problematiseringarna 
medan äldre som fotgängare och cyklister var det. Det dröjer ända till den 
stora institutionaliseringen av trafiksäkerhet under 1970-talet innan jag kan 
se att äldre som fotgängare och cyklister återigen började uppmärksammas. 

I betänkandet av 1944 års trafikförfattningssakkunniga, SOU 1948:34, 
löpte vissa av diskussionerna från trafiksäkerhetsutredningen vidare. Medan 
den förra utredningen kunde betraktas som en utredning om hur trafiksäker-
heten skulle höjas så hade denna senare utredning ett fokus på själva författ-
ningen.323 Trafiksäkerhetsåtgärder i allmänhet, forskning och trafikanter som 
fotgängare och cyklister var ämnen som föll utanför denna andra utredning 
medan däremot körkortet och kraven på föraren togs upp. 

                               
319 SOU 1948:20, s. 143. 
320 SOU 1948:20, s. 143. 
321 Prop. 1951:30. En parallell kan emellertid dras till begränsade körkort i kap. 8. 
322 SOU 1948:20, s. 96–113. ”Gamla” som fotgängare och cyklister diskuteras i delkapitlet 
”Om gamla i trafiken”, s. 107–113. 
323 Se även riksdagsberättelsen år 1945. 
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Några förslag avvisades eller modifierades av de trafikförfattningssak-
kunniga. De så kallade konditionsundersökningarna, förkastades men giltig-
hetstiden för körkort föreslogs ändå begränsas till dess att innehavaren fyllt 
70 år. Därefter borde ändå en allmän omprövning ske. Anledningen var att 
vid en så pass hög ålder talade ”särskilda skäl” för en omprövning samtidigt 
som det fanns så pass få körkortsinnehavare i den åldern att det inte medför-
de ”större olägenheter”. Dessutom, påpekade de trafikförfattningssakkunni-
ga, medförde begränsningen av giltighetstiden också ”en lämplig grundval” 
för gallring av körkortsregistren.324 Till skillnad från trafiksäkerhetskommit-
tén var de trafikförfattningssakkunniga negativa till en särskild körkortsklass 
med lägre krav. Det fanns inget behov av en sådan menade de. Det gick re-
dan att ge dispens för att framföra en viss typ av fordon, till exempel en has-
tighetsbegränsad. Däremot var de trafikförfattningssakkunniga positiva till 
en maximiålder för att erhålla körkort. Gränsen föreslogs dock höjas från 60 
till 70 år, utan att något särskilt skäl gavs.325 

Propositionen 1951:30 stödde inget av de ovan nämnda förslagen. För 
maximiålder för erhållande av körkorten tog departementschefen upp de 
återkommande argumenten att det inte fanns någon statistisk undersökning 
som kunde peka på att åldersförändringar utgjort orsak till trafikolyckor och 
att det var svårt att fastställa en kritisk gräns för kronologisk ålder eftersom 
”de individuella variationerna är högst betydande.”326 Men departementsche-
fen var också frågande till varför de krav som redan fanns för erhållande av 
körkort inte skulle fungera i praktiken efter en hög kronologisk ålder: 

Man torde kunna förutsätta, att om en äldre person önskar erhålla körkort, så-
väl läkarundersökningen som förarprovet med beaktande av sökandens ålder 
göras så ingående, att läkaren resp. den, som anställer förarprovet, kan bilda 
sig en bestämd uppfattning, huruvida sökanden med hänsyn jämväl till sin ål-
der fyller kraven på en motorförare. Häri ligger enligt min mening en garanti 
för att personer, som på grund av sin ålder icke äro lämpade som motorförare, 
ej släppas fram till körkort. Med hänsyn härtill anser jag mig icke böra före-
slå någon maximiålder för erhållande av körkort.327 

Omprövning av körkort vid hög ålder, där 1945 års trafiksäkerhetskommitté 
var emot men 1944 års trafikförfattningskunniga föreslagit 70 år som gräns, 
fick inte gehör i propositionen. Återigen framkastades argumenten att det 
saknades statistiska undersökningar som kunde stödja ett sådant förslag samt 
svårigheten att fastställa en viss kronologisk ålder som kritisk gräns. Mer 
specifikt påpekade departmentschefen att många av de sjukdomar och ned-
sättningar, som den medicinska expertgruppen bakom förslaget om kondi-
tionsundersökningar hade tagit upp, ofta inträffade före 70 års ålder. Efter-
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som det dessutom fanns få aktiva förare över den åldern i jämförelse med 
under, så skulle omprövning av körkort från 70 års ålder helt enkelt bli verk-
ningslös. I propositionen nämndes också andra återkommande argument som 
att nedsättningar i hälsa ofta kompenserades med ”större försiktighet och 
skicklighet, som ofta kännetecknar den äldre föraren”.328  

Anmälningsplikt för läkare fick inte heller gehör med hänvisning bland 
annat till det återkommande argumentet om läkarens tystnadsplikt. Proposi-
tionen framhävde istället att det redan fanns en anmälningsrätt, en möjlighet 
att anmäla en farlig förare, och att denna frivilliga anmälningsrätt kunde 
tillämpas fortsättningsvis.329  

I dessa samtal på 1940-talet går det återigen att se hur äldre och åldrande 
bilförare kunde relateras till olika lösningar i diskursen förarurval: kondi-
tionsundersökningar och maximiålder för att kunna ta körkort. Utsagor om 
trafikolyckor och bristen på statistiska belägg fungerade liksom på 1930-talet 
som viktiga motargument. Det togs också upp att det fanns få aktiva förare i 
högre kronologiska åldrar.  

År 1957 -  ”Trafiksäkerhet II” och statistik om olyckor och ålder  
Tiden efter andra världskriget var på många sätt en tid av förändring. Mot 
slutet av 1940-talet publicerade Ivar-Lo Johansson sin bok om Ålderdoms-
Sverige. Det var en kraftig kritik mot åldringsvården i Sverige och ledde till 
ökad uppmärksamhet på de äldre och åldrande. År 1948 kom också ATP-
reformen som radikalt förändrade förutsättningarna vid pensioneringen. Bir-
gitta Odén har kallat perioden från 1950-talet och framåt för välfärdsperio-
den rörande omsorg och vård för de äldre och åldrande.330  

För bilismens del inträdde massbilismens epok i Sverige. Olle Hagman 
har kallat 1950- och 60-talen för bilismens gyllene epok.331 Håkan Andreas-
son ger samma period namnet den biloptimistiska.332 Nu skulle bilen bli varje 
familjs, var mans och många kvinnors egendom. En institutionell förändring 
som inte har vad jag kunnat se större betydelse för formeringen av äldre och 
åldrande bilförare i statliga utredningar men som ändå är central för förståel-
sen av hur medicinska frågor handläggs var att dessa ärenden började flyttas 
från nationell till regional nivå. Före 1951 kunde avsteg från medicinska 
krav endast göras genom särskild dispens från ”Kungl. Maj:t” där Medici-
nalstyrelsen fick yttra sig. Från och med nu började också Medicinalstyrel-
sen att skicka ut cirkulär till läkare med information om körkortskrav.333 
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I denna kontext tillsattes år 1953 en ny trafiksäkerhetsutredning.334 Tra-
fikolyckorna hade ökat kraftigt. I absoluta tal hade antalet dödade i trafiken 
nästan fördubblats mellan åren 1946 och 1952 och uppgick till 953 stycken 
år 1953. 335 År 1953 års trafiksäkerhetskommitté avgav två statliga offentliga 
utredningar. Den första, Trafiksäkerhet I, hade fokus på hastighet och fordo-
nens utrustning.336 Den andra, Trafiksäkerhet II behandlade bland annat tra-
fikanten, eller snarare föraren.337 Fotgängare och cyklister hade blivit perifera 
i jämförelse med 1945 års trafiksäkerhetsutredning.  

Trafiksäkerhet II är ytterst intressant med avseende på äldre och åldrande 
bilförare. I detta utredningsbetänkande gjordes olycksstatistiska studier om 
ålder. ”Äldre förare” användes som benämning på en population men defini-
erades som oproblematisk, de tidigare frågetecknen om sambandet mellan 
hög kronologisk ålder och trafikolyckor suddades ut. Äldre och åldrande 
bilförare var inget problem ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det hävdades att 
även om alla i högre åldrar skulle sluta köra skulle det ha föga effekt på tra-
fiksäkerheten eftersom populationen var så liten. Vidare menade trafiksäker-
hetsutredningen att sjukdom hade föga samband med olycksrisk. 

Indelningen i trafikant, fordon och väg återkom i detta betänkande. Män-
niskan ansågs vara den huvudsakliga orsaken till olyckor och det var hon 
som behövde åtgärdas. Olycksfågelsteorin, som dök upp under 1940-talet, 
blev om möjligt ännu mer framträdande. Trafiksäkerhet och körkort som 
urvalsinstrument fördes på tal även i detta betänkande. Denna gång såg dock 
samtalen ut på ett annat sätt än tidigare. Efterlysningarna från både andra 
lagutskottet år 1934 och utredningarna på 1940-talet om behovet av statistis-
ka studier på svenskt material om ålder och trafikolyckor hade nu fått ett 
tydligt gensvar. Två statistiska studier av forskarna Carl-Otto Segerdahl och 
Greta Christiansson fanns till och med som bilagor till betänkandet. Dessa 
undersökningar pekade på att ”äldre förare” inte var överrepresenterade i 
trafikolyckor utan att den ålderskategori som utmärkte sig som ”riskgrupp” 
var ”unga förare”. ”Unga förare” utgjorde ett viktigt fokus i betänkandet.  

Denna gång börjar jag inte med att redovisa hur urval och körkort togs 
upp utan med olycksstatistik. Argumentationen om ålder och körkort var 
nämligen beroende av den statistik som fördes fram. 

I frågan om ålder och trafiksäkerhet fördes flera statistiska studier om tra-
fikolyckor fram. Olika ålderskategorier jämfördes med varandra. Dels 
nämndes flera amerikanska studier, där man fann att ”unga förare” hade ett 
oproportionerlig stort antal olyckor. Förarnas säkerhet blev, enligt studierna, 
bättre med åldern, och nådde ett maximum vid 45-50 årsåldern för att däref-
ter bli något lägre. ”Gamla förare uppvisa dock ett avgjort lägre antal olyck-
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or än de yngsta förarna.”338 Dels behandlades svenska studier. För att göra 
egna undersökningar hade de sakkunniga hämtat statistiska uppgifter från 
publikationen Vägtrafikolyckor 1954. Bilförare i åldern 60-70 år utgjorde 
10,2 procent av de dödade bilförarna men endast 4 procent av både de svårt 
och lindrigt skadade. Detta berodde enligt de sakkunniga sannolikt på att 
äldre människor troligen hade svårare att överleva när en olycka väl hade 
inträffat än yngre. Sedan studerade de sakkunniga dödsolyckor på landsbyg-
den år 1953 genom statistiska uppgifter från SCB. Cirka 60 procent av alla 
förare av personbil, buss eller motorcykel som dött i trafikolyckor var 35 år 
eller yngre och endast 3,4 procent var äldre än 60 år. Endast en förare av 
totalt 654 var över 70 år. Dessa siffror föranledde de sakkunniga att dra den 
drastiska slutsatsen från de statistiska studierna att: 

De uppgifter, som här redovisats, ge sålunda vid handen att de äldre förarnas 
kvantitativa del i vägtrafikolyckorna är förhållandevis mycket liten. De i väg-
trafikolyckorna inblandade motorförarna tillhöra företrädesvis de yngre ål-
dersgrupperna. – Dessa konstateranden äro av betydelse ur flera synpunkter. 
Bl.a. kunna de läggas till grund för en bedömning av det faktiska värdet ur 
trafiksäkerhetssynpunkt av exempelvis en sådan åtgärd som att låta förarna 
undergå en omprövning, sedan de uppnått viss högre ålder. Siffrorna visa 
också, att inte ens ett generellt förbud för personer över 70 års ålder att fram-
föra motorfordon skulle i någon märkbar grad kunna påverka trafiksäkerhe-
ten.339 

I en svensk studie, som också fanns som bilaga till utredningens betänkande, 
analyserades om människor som skaffade körkort sent i livet utgjorde en 
särskild trafikrisk. Studien undersökte om personer över 55 år och äldre och 
som nyligen skaffat körkort varit inblandade i särskilt många olyckor. Det 
gick inte att finna något stöd för att så var fallet. Utredningens generella 
slutsatser om hög ålder och trafiksäkerhet baserat på de amerikanska och 
svenska studierna blev: 

Under hänvisning till att människans sinnesfunktioner försämras och att 
sjukdomar av olika slag uppträda allt eftersom människan blir äldre, har man 
i olika sammanhang framhållit det såsom en brist i vår trafiklagstiftning, att 
där icke finnas några bestämmelser angående förnyad prövning av kör-
kortsinnehavarnas lämplighet, sedan de uppnått viss ålder. På samma skäl har 
det också ansetts vara önskvärt, att man fastställde viss maximiålder för rätt 
att erhålla körkort […]. De undersökningar, för vilka redogjorts i detta kapi-
tel, ge emellertid på intet sätt något stöd för behovet att vidtaga några gene-
rella åtgärder mot de äldre förarna. Såväl de utländska undersökningarna som 
de undersökningar, vilka utredningen själv låtit verkställa, ge alldeles klart 
vid handen, att de äldre förarna i genomsnitt icke representera någon onor-
malt stor trafikfara. Det är icke de äldre utan i stället de yngre förarna, som ha 
den största benägenheten att invecklas i olyckor. Äldre förare äro i stort sett 
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lika säkra i trafiken som de medelålders förarna och avgjort säkrare än yngre 
förare i åldern upp mot 25-30 år- Att de äldre förarna, fastän de i fysiskt hän-
seende otvivelaktigt äro sämre utrustade än de yngre, ändå äro säkrare i trafi-
ken, sammanhänger uppenbarligen med att de köra under utpräglat stort an-
svar och att de förstå att anpassa sitt handlande i trafiken bl.a. med hänsyn till 
sina fysiska förutsättningar och detta till och med i så hög grad, att de ifråga 
om säkerhet klart överträffa de yngre och fysiskt bättre utrustade förarna.340 

De slutsatser som drogs från diskussionerna om statistik var tydliga. ”De 
äldre förarna” eller ”äldre förare” ansågs inte vara överrepresenterade i tra-
fikolyckor till skillnad från ”yngre”. Även om äldre människor fortfarande 
påstods få olika former av fysiska nedsättningar så var de ansvarsfulla och 
hade omdöme nog att anpassa sin körning efter sin förmåga. Gränsen för 
äldre varierade, till exempel användes både 55, 60 och 70 år för att redogöra 
för olika statistiska resultat. För yngre åldrar hävdades att ju yngre desto 
högre risk upp till emot 25 till 30 år.  

Utredningens fokus på ”unga bilförare” innebar att det fanns omfattande 
beskrivningar av kategorin. Jag ska ge ett exempel på ett citat av den ameri-
kanska psykologen Tillman vars utsagor influerade så pass mycket att det 
utförligt citerades i betänkandet. 

Den unges handlande kännetecknas ofta av en viss impulsivitet. Han handlar 
icke med den eftertanke, som i regel sätter sin prägel på den vuxnes åtgärder i 
olika avseenden. En ung människa uppfattar heller icke lika starkt som den 
vuxne de krav och förpliktelser, som samhället ställer på individerna. Den 
unge är till sin natur ofta mer eller mindre ansvarslös och har icke den erfa-
renhet, att han kan överblicka konsekvenserna av sitt handlande. [---] Med 
tilltagande ålder dämpas impulsiviteten. Man börjar tänka först och handla 
sedan. Självupptagenheten försvinner alltmera och intresset börjar mer och 
mer inriktas mot omvärldens företeelser. Människan börjar uppfatta nödvän-
digheten av att i sitt umgänge med andra visa förståelse och hänsyn och hen-
nes inställning till samhällets krav förändras. Hon tillägnar sig med andra ord 
just de egenskaper, som utmärka en säker förare.341 

Oljud på nätterna när ungdomar körde raggarsvängen i tätorter och ”billån” 
var andra problematiseringar som gjordes av ungdomar. Beskrivningarna 
genljöd av och utvecklade vad som tidigare hade skildrats i anslutning till 
frågan om minimiålder, nämligen hur ungdomar, omogenhet och ansvarslös-
het sammankopplades. Men även ovana vid bilkörning togs upp.  

Hur behandlades då frågor om urval i betänkandet? Dessa var fortfarande 
centrala. Men synen på hur det skulle göras och vilka som var olämpliga 
hade förändrats. Karaktär, en ”gren” som funnits med i förarurval sedan 
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tidigt i historien lyftes fram. Ett kapitel i utredningen hade även illustrativt 
nog döpts till ”Människan kör som hon lever”. Detta betydde till exempel att 
människor som var registrerade hos sociala myndigheter eller i brottsregister 
påstods vara oftare inblandade i trafikolyckor än andra.342 Nykterhetsintyget 
föreslogs kallas för lämplighetsintyg för att bättre fånga upp att det också 
innefattade prövning av personliga förhållanden. Onykterhet var dock en 
viktig fråga. Även utanför trafiken skulle onykterhet bedömas tuffare efter-
som bilen var en del av den dagliga livsföringen och när som helst, även 
efter några glas, kunde behov av bilkörning uppstå. De sakkunniga hänvisa-
de till ett amerikanskt slagord där fotgängare kallats för ”the driver who has 
just parked his car”.343 

För läkarintygets del fann inte utredningen några skäl att göra det mer 
omfattande än det för tillfället var. De flesta ”körkortssökande” hävdades 
vara unga och därför vid god hälsa.344 Vid sidan av erhållande av körkort 
behandlades också hur fortsatt kontroll över förarna skulle upprätthållas. 
Allmän periodisk omprövning av ”lämplighet” diskuterades och förkastades, 
såsom ”bortkastad tid och möda”.345 I fallet med medicinsk kontroll hänvisa-
de utredningen till att ”de äldre förarna i genomsnitt icke representera någon 
som helst onormalt stor trafikfara”346. De statistiska undersökningarna hade 
dessutom visat att ”sjukdomar och defekttillstånd inte är några mera fram-
trädande olycksorsaker. Vad som framför allt utmärker dem [förare inblan-
dade i olyckor] är en nonchalant och hänsynslös läggning”.347  På grundval 
av bland annat olycksfågelsteorin menade de sakkunniga att generella åtgär-
der riktade mot alla förare inte borde förekomma. Istället borde trafiksäker-
hetsåtgärder inriktas mot just olycksfåglarna, de ”till antalet inte alltför 
många förare, som genom sitt uppträdande i trafiken eller på annat sätt inge 
grundad anledning till misstanke om olämplighet.”348 

Återigen föreslogs en anmälningsplikt för läkare men den fick inte stöd i 
propositionen. Däremot stödde propositionen utredningens syn om att äldre 
som körde bil inte var någon risk i trafiken till skillnad från unga. Äldre och 
åldrande bilförare blev därför inte av intresse för fortsatt diskussion.349 

I diskursen förarurval framträdde relationerna mellan utsagor på ett lite 
annorlunda sätt i denna politiska händelse på 1950-talet. Personliga förhål-
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landen och karaktär lyftes fram medan hälsa tonades ner. Äldre och åldrande 
bilförare blev inte av intresse vid denna tidpunkt. I frågor om trafikolyckor 
framhävdes ”unga förare” som ”riskgrupp” medan ”äldre förare” explicit 
påtalades som en icke sådan. Samtidigt framkom att äldre och åldrande bil-
förare fortfarande nästan uteslutande förknippades med fysiologiska nedsätt-
ningar även om, liksom tidigare, andra utsagor handlade om omdöme och 
ökad försiktighet.  

1960-talet – Bilförarutredningen och stickprovskontroller 
Nästa gång som jag fann att äldre och åldrande bilförare behandlades i en 
statlig offentlig utredning var i bilförarutredningens betänkande Körkortet 
och trafikutbildningen år 1965.350  Vid denna tidpunkt diskuterades många 
övergripande frågor om både körkort och trafiksäkerhet. I det nyss nämnda 
betänkandet utreddes till exempel om indelningen av körkortet huvudsakli-
gen skulle fortsätta att baseras på privat respektive yrkestrafik eller grundas 
på typ av fordon och tyngd. I ett annat samtida betänkande behandlades om 
ett centralt trafiksäkerhetsverk skulle skapas.351 Allt detta skedde mot bak-
grund av en omfattande reform som snart skulle ske, nämligen en omlägg-
ning av körriktningen från vänster till höger. Dessa andra frågor, differentie-
ring av körkortet, ett centralt trafiksäkerhetsverk och högertrafikomlägg-
ningen, kommer att tas upp i nästa kapitel. Här ska jag ta upp hur äldre och 
åldrande bilförare uppmärksammades innan en avgörande brytpunkt sker i 
samtalet samtidigt med den stora institutionaliseringen av trafiksäkerhet.  

Redan i bilförarutredningens direktiv ingick att periodiska hälsokontroller 
skulle behandlas.352 De olycksstatistiska rönen hade dock inte förändrats. 
Fortfarande ansågs ”unga förare” vara en stor ”riskgrupp”. Inte heller kunde 
statistiska undersökningar, enligt betänkandet, visa att ”äldre förare” skulle 
ha en ökad risk i trafiken. Men förslagen om körkort blev ändå annorlunda 
jämfört med trafiksäkerhetsutredningen knappt tio år tidigare.  

Periodiska hälsokontroller för alla diskuterades men förkastades. Moti-
veringen var att det inte gick att visa med hänvisning till trafiksäkerhet att 
periodiska kontroller gav några vinster i relation till de betydande administ-
rativa kostnaderna. Istället föreslog utredningen att hälsokontroller  skulle 
göras genom stickprov av fordonsförare med till exempel 10, 15, 20 och 30 
år gamla körkort. Det gick visserligen inte, enligt utredningen, att hävda att 
det behövdes ur trafiksäkerhetssynpunkt men det var viktigt att ”uppmärk-
samma de problem som åldersutvecklingen avseende beståndet körkortsin-
nehavare kan komma att ställa ur trafiksäkerhetsynpunkt.”.353 Detta för att, i 
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framtiden kan det förmodas, kunna åstadkomma en ”trafiksäkerhetsbetingad 
kontroll av de äldre förarna” och för att ge ”förutsättningar för att berika 
forskningen på hithörande område”.354 Forskningens behov och (en framtida) 
kontroll av ”åldersutvecklingen” bland körkortsinnehavarna angavs således 
som viktiga skäl. Men frågan om periodisk omprövning av körkort var inte 
över med detta förslag. Även en ”maximiålder” för innehav av körkort på 
”förslagsvis” 80 år lanserades.  

För det ringa antal, som efter 80-årsåldern fortfarande skulle vilja bruka sitt 
körkort som fordonsförare, bör emellertid finnas möjlighet att genom att un-
dergå läkarundersökning och, därest vederbörande myndighet så skulle finna 
erforderligt, även viss kontroll avseende körskickligheten få sitt förarbevis 
förlängt för ett år i taget.355 

Även läkares anmälningsplikt behandlades. Överståthållarämbetet hade 
överlämnat en framställning till bilförarutredningen om att denna åtgärd 
behövdes, läkarna måste få en obligatorisk anmälningsplikt. Men förslaget 
fick inte gensvar av utredningen som menade att åtgärden kunde medföra att 
patienter drog sig för att uppsöka läkare. Istället ville utredningen vänta och 
se ifall rekommendationen från Medicinalstyrelsen frivilligt skulle följas på 
ett bättre sätt.  

Propositionen var, på liknande grunder som utredningen, tveksam till pe-
riodiska hälsokontroller för alla. Någon begränsad giltighetstid för körkortet 
eller maximiålder förordades inte heller och departementchefen menade att 
”Problemet torde vara av relativt av ringa omfattning.”356 Med andra ord, en 
gräns baserad på ålder var inte aktuell. Stickprovskontroller hade enligt pro-
positionen avstyrkts av många remissinstanser och var därför inte heller ak-
tuellt att föreslå. Tredje lagutskottet ansåg dock att det borde övervägas ef-
tersom så många andra förändringar i författningen skulle göras vid denna 
tidpunkt.357 Frågan levde därför vidare.  

Äldre och åldrande bilförare blev återigen av intresse i förarurval, en 
diskurs som väcktes bland annat genom bilförarutredningens direktiv att 
utreda frågan om periodisk omprövning av körkort. Även om det ansågs att 
äldre och åldrande bilförare för tillfället inte var av stort intresse ur ett trafik-
säkerhetsperspektiv så kunde de ändå, med tanke på den demografiska ut-
vecklingen, bli det.  

                               
354 SOU 1965:42, s. 72. 
355 SOU 1965:42, s. 76. 
356 Prop. 1967:55, s. 72.  
357 3LU 1967:31, s. 30 f, jfr 3LU 1968:13, s.8. 
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Formeringen av äldre och åldrande bilförare 

Förarurval – den framträdande diskursen 
Frågor om äldre och åldrande bilförare väcks under denna period i anslut-
ning till diskursen förarurval. Detta är den mest framträdande diskursen i 
formeringen av äldre och åldrande bilförare och mot vilken motsättningar 
blir synliga. Lösningar har en framskjutande plats. Det finns flera förslag på 
lösningar under denna period som berör äldre och åldrande bilförare. Dessa 
är 1) periodisk omprövning av körkort från och med en särskild kronologisk 
ålder – i allmänhet genom läkarundersökningar, 2) stickprovskontroller av 
körkort och 3) maximiålder för erhållande av körkort.  Oftast, men inte all-
tid, relateras dessa lösningar till hälsa. En annan lösning som handlar om 
kontroll av hälsa, men som inte explicit berör ålder, är obligatorisk anmäl-
ningsplikt för läkare. Samtidigt har den ett tydligt släktskap med periodisk 
omprövning av körkort.  

Omprövning av körkort, den första typen av förslag, innefattar ett omfat-
tande åldersspann samtidigt som förslagen formuleras på något skilda sätt. 
Konditionsundersökningar på 1940-talet föreslogs till exempel börja vid 45 
års ålder medan bilförarutredningen knappt tjugo år senare menade att kör-
kortet borde upphöra att gälla vid 80 år. Periodisk omprövning av körkort, 
begränsad giltighetstid av körkortet och maximiålder för innehav av körkort 
kan ses som tre skilda sätt att uttrycka liknande förslag. Medan det första 
fallet i högre grad betonar periodicitet så bär de två sista fallen med sig kon-
notationer av en slutgiltig gräns. Detta även om alla varianterna som jag 
uppfattar det ändå talar om intervaller.  

Stickprovskontroller, det andra förslaget, har intressant nog också ett 
släktsskap med periodisk omprövning. Det tas upp som ett alternativ till och 
möjlighet att skaffa bättre kunskap om hur periodisk förarkontroll skulle 
kunna fungera. Stickprovskontroller framträder som ett sätt att beforska fö-
rarkontroll och hur det fungerar i praktiken.  

Det tredje förslaget, maximiålder vid erhållande av körkort, uttrycks där-
emot på en helt annan ”gren” i förarurval. Det handlar om att skaffa körkort 
snarare än återkallelse av densamma.  Även här, liksom för maximiålder för 
innehav av körkort, handlar förslaget om att fastställa en slutgiltig gräns.  

Hur kan då problemet eller de problem som dessa tre förslag svarar emot 
konstrueras? Jag har haft vissa svårigheter med detta. Problemet för de två 
första lösningarna, periodisk omprövning och stickprovskontroller, skulle 
kunna formuleras som livslångt körkort utan kontroll (av hälsa). Men det 
innefattar två skilda aspekter. Å ena sidan handlar det om körkortssystemet. 
Det handlar om problematiken med övervakning och kontroll över kör-
kortsinnehavare när de väl har fått körkort. Tänk om de vid senare tidpunkt 
skulle bli olämpliga? Om vi följer utsagorna över tid går det att se hur pro-
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blematiseringen först involverar alla körkortsinnehavare och sedan kör-
kortsinnehavare i högre åldrar. Det finns därmed ett släktskap mellan dessa 
två trafikantobjekt. Den ursprungliga problematiseringen ligger därför inte, 
som jag ser det, på äldre och åldrande bilförare utan på frågan om kontroll, 
att det uppfattas problematiskt att någon kan ha körkort hela livet utan att 
råka ut för kontroller.  

Å andra sidan är det knappast en slump menar jag att äldre och åldrande 
bilförare blir av intresse i dessa fall. Att det påstås finnas ett problem med 
livslångt körkort utan kontroll beror på antaganden om att människor får 
fysiologiska och psykologiska nedsättningar med åldern. Det är detta som 
gör att bristen på kontroll av hälsa ses som graverande. Är det huvudsakliga 
problemet människans åldrande som gör att omprövning behövs eller är pro-
blemet bristande kontroll som gör att olämpliga körkortsinnehavare fortfa-
rarande kan tillåtas köra bil? Problematiseringen är som jag nämnde tudelad, 
det finns brister i körkortssystemet samtidigt som åldrande uppfattas innebä-
ra att förare kan bli olämpliga – dessa aspekter förstärker varandra. Formule-
ringen livslångt körkort utan kontroll (av hälsa) menar jag sammanför de 
båda aspekterna.  

Problemet för den tredje lösningen, maximiålder för erhållande av kör-
kort, är på ett liknande sätt som jag ser det tudelat. Det finns utsagor som 
framhäver brister i kontrollen i körkortssystemet samtidigt som människor i 
tillräckligt höga kronologiska åldrar antas ha oförmågan att lära sig köra bil. 
Ytterligare en problematisering som är perifer men som ändå framhäver hur 
brister i körkortssystemet kan bidra till att hög ålder blir ett problem kommer 
från 1944 års trafikförfattningssakkunniga. Ett skäl för att införa begränsad 
giltighetstid till 70 år var att körkortsregistren skulle blir bättre. Problemet 
var således att äldre människor fanns kvar i registren även när de slutat köra 
vilket en begränsad giltighetstid på körkortet skulle råda bot på. Jag redogör 
för tre problemfigurer, även om de två senaste endast framträder genom en 
enda politisk händelse. 
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Äldre och åldrande bilförare blir objekt i förarurval  år 1934-1967 
Problemfigur  Livslångt körkort utan kontroll (av hälsa)  
Problem Livslångt körkort utan kontroll (av hälsa) 

Orsak Funktionsnedsättningar genom fysiologiskt åldrande 

Lösning Omprövning av körkort vid hög ålder 

Stickprovskontroller av körkort 

 
Problemfigur  Hög ålder, inlärning och körkort 

Problem Brister i läkarundersökningarna vid erhållande av körkort 

Människor vid höga kronologiska åldrar har svårt att lära sig 
köra bil  

Orsak Åldrande innebär funktionsnedsättningar som försvårar  
lärande 

Lösning Maximiålder vid erhållande av körkort 

  

Problemfigur  Hög ålder och körkortsadministration 

Problem Osäkra körkortsregister 

Orsak Bristande kontroll över när körkortsinnehavare slutar köra bil 

Lösning Omprövning av körkort vid hög ålder 

  

Centrala begrepp Lämplig-olämplig 

Kontroll, övervakning, urval 

Körkortsinnehavare, förarkåren 

Livslångt körkort 

 

Initierande utsägelseposi-
tioner 

Främst medicinskt håll (Medicinalstyrelsen, Medicinsk ex-
pertkommitté) 

Politiska instanser (1945 års Trafiksäkerhets-kommitté, pro-
blemfigur 2; 1944 års Trafikförfattningssakkunniga, problem-
figur 3) 

Utredningsdirektiv  

 

Idealet för diskursen kan formuleras som det perfekta urvalet av lämpliga 
respektive olämpliga förare. Det är det perfekta urvalet av förare som upp-
fyller kraven på körkompetens, nykterhet, hänsynsfullhet och ordentlighet, 
mognad och omdöme samt fysisk och psykisk hälsa. Formeringen av äldre 
och åldrande bilförare relaterar framförallt till fysisk och psykisk hälsa. Hög 
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ålder och åldrande framträder som problem och omgärdas av särskilda lös-
ningar. Hög ålder särskiljs från normen. Samtidigt, vilket är centralt att 
uppmärksamma, institutionaliseras aldrig denna typ av lösningar i Sverige 
även om de återkommer gång på gång som förslag. Det är också värt att 
notera att detta ideal om det perfekta urvalet av förare också kan uppfattas 
relatera till en tankefigur om urval, om inklusion och exklusion eller med 
andra termer inträde och utträde. Jag använder begreppen synonymt.  

En central metafor som framförallt 1945 års trafiksäkerhetskommitté la-
borerar med är ”förarkåren”. Den för fram konnotationer till en gemenskap 
mellan förarna (jfr kåranda) men också associationer till yrkeslivet. Även  
lämplig, olämplig, kontroll, övervakning och urval framträder som viktiga 
begrepp. Körkorts-innehavare (och liknande termer med körkort i förledet 
t.ex körkorts-aspirant, körkortssökande) används jämsides med föraren. Det 
är med hjälp av körkortet som föraren ska kontrolleras men samtidigt är inte 
förare och körkortsinnehavare riktigt samma sak. Människor kan såväl ha 
körkort även sedan de slutat köra liksom bryta mot regelsystemet och köra 
bil utan körkort. 

Vilka utsägelsepositioner är det då möjligt att urskilja? Den kanske vikti-
gaste institutionella plattform som utsagorna om hög ålder, åldrande och 
förslag om körkortslösningar initieras från är den medicinska. Utsägelsepo-
sitioner med medicinsk anknytning kan också modifiera existerande förslag 
om körkortslösningar. Samtidigt är inte den medicinska plattformen homo-
gen och oföränderlig. Till exempel är det möjligt att läsa att Medicinalstyrel-
sen var tveksam till periodisk omprövning i sitt yttrande till SOU 1929:16 
men positiv i promemorian år 1934. Sammantaget blir dock bilden att de 
utsägelsepositioner som pekas ut som initierande till förslagen om kör-
kortslösningar har en medicinsk anknytning.  

Men det är inte bara från en medicinsk plattform som körkortsförslag som 
berör äldre och åldrande bilförare framförs. Det är 1945 års Trafiksäkerhets-
kommitté som framställs som ansvariga för förslaget om en maximiålder för 
att ta körkort. Det är redan bestämt i utredningsdirektiven att bilförarutred-
ningen under 1960-talet ska behandla periodisk omprövning av körkort. 
Dessa förslag som berör äldre och åldrande bilförare är således inte endast 
en medicinsk angelägenhet utan uppträder i dessa sållade dokument också 
som en delad angelägenhet som drivs från flera håll. Att till exempel perio-
disk omprövning av körkort tas upp i utredningsdirektiv tolkar jag som att 
frågan vid denna tid är etablerad i transportpolitiken och har viss politisk 
acceptans.   

Från utsägelsepositioner som är drivande och initierande till förslag ska 
jag gå till kommenterande och ifrågasättande sådana. Förslagen ifrågasätts 
ju nämligen ideligen i den politiska praktiken som utredningar, propositioner 
och utskottsutlåtanden med mera är en del av. Även om jag i detta material 
inte har kunnat analysera dessa utsägelsepositioner närmare och vilka posi-
tioner som till exempel döljer sig bakom departementschefens röst i en pro-
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position så vill jag åtminstone säga något om dessa ifrågasättanden. Ingen av 
de olika lösningarna får ju gehör genom alla politiska instanser. Ifrågasättan-
den framförs dels genom utsagor inom diskursen. Ett sådant exempel är när 
andra lagutskottet år 1934 i sitt utlåtande pekar på avsaknaden av motiv för 
omprövning av körkort vid 60 år gällande nykterhet och personliga förhål-
landen. Ifrågasättanden sker genom utsagor om olycksstatistik, genom dessa 
utsagor utkristalliseras en särskild plattform, en statistisk sådan. Detta blottar 
en motsättning jag menar bäst förstås analytiskt genom att diskursen förar-
urval särskiljs från diskursen trafiksäkerhet, som jag behandlar senare. Men 
jag vill också nämna kommentaren, som togs upp i kapitel 4, i detta sam-
manhang. Även kommentaren kan tolkas bidra till att dessa utsagor om äldre 
och åldrande förare återkommer. De politiska dokumenten hänvisar nämli-
gen i stor utsträckning till varandra. En utredning innefattar också ofta en 
historisk redogörelse för hur skilda frågor har behandlats vilket bidrar till att 
historiska utsagor lever kvar. Frågor som lämnas obesvarade i en utredning 
kan utredas av en annan ett tiotal år senare.  

Trafiksäkerhet – utsagor som skapar motsättning 
Under denna period finns i relation till äldre och åldrande bilförare många 
utsagor om förarurval samtidigt som relationen till trafiksäkerhet är kompli-
cerad. Å ena sidan kan trafiksäkerhet användas som en ”vag” motivering för 
att initiera utsagor om förarurval och å andra sidan som ett skäl för att för-
kasta samma utsagor. Hur ska detta analyseras? 

Mitt förslag är att för det första är se förarurval som en i vissa avseenden 
autonom diskurs från trafiksäkerhet. Historiskt har förarurval motiverats 
med såväl trygghet som acceptans för bilismen och kan, menar jag, snarare 
ses som en diskurs om bilismen än på ett oproblematiskt sätt som del av en 
större trafiksäkerhetsdiskurs. Diskursen förarurval institutionaliserades ock-
så, vill jag påstå, tidigare än diskursen trafiksäkerhet. Det är också framför-
allt genom förarurval som äldre och åldrande bilförare objektifieras under 
denna period. För det andra skulle jag vilja föra fram att oavsett hur förarur-
val mer generellt kan uppfattas samvariera med trafiksäkerhet kommer 
många utsagor i förarurval i motsättning med grundläggande och centrala 
utsagor i trafiksäkerhet när det gäller äldre och åldrande bilförare under den-
na period. Om vi tänker oss metaforen trädet så hamnar alltså utsagorna i 
förarurval i motsättning med grundläggande utsagor som reglerar vilka utsa-
gor som kan och inte kan  tillhöra diskursen trafiksäkerhet.  

Jag ska skissa översiktligt på vad jag ser som grundläggande och centrala 
utsagor i diskursen trafiksäkerhet. Centralt i diskursen är trafikolyckor och 
en strävan att förebygga dessa. Idealet är därför trafiksäkerhet. Begrepp som 
”risk” och ”riskgrupper” är också viktiga. Om det i förarurval under denna 
period går att hävda att en ”körkortsinnehavare” är olämplig att köra bil så 
skulle det i diskursen trafiksäkerhet heta att ”föraren” tillhör en population 
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med högre risk. Om förarurval kan relateras till en central rot om urval och 
att avgöra vem som är lämplig genom inklusion-exklusion så kan trafiksä-
kerhet härledas till en central rot om säkerhet-osäkerhet baserat på trafik-
olyckor. Forskning är också en viktig komponent i denna diskurs, där stati-
stik, såsom till exempel påstås i 1945 års trafiksäkerhetsutredning, kan ses 
som den ledande disciplinen. En återkommande indelning som används för 
skilja mellan olika frågor är trafikant-fordon-väg. Den kan ses som ett dis-
kursivt element som ordnar utsagorna. 

Motsättningen mellan utsagorna i förarurval och trafiksäkerhet handlar 
om, vill jag påstå, relationen till trafikolyckor. I förarurval är relationerna 
mellan utsagor om sjukdomar, åldrande och körkortssystemet starka medan 
relationen till trafikolyckor är svagare. Dels finns en motsättning mellan 
vetenskaper som resulterar i att sambandet mellan sjukdomar alternativt 
ålder och trafikolyckor ifrågasätts och dels framkommer i utsagor att det 
finns få bilförare i högre åldrar under denna period och därmed få olyckor. 
Jag fördjupar diskussionen om dessa motsättningar senare. Det går dock att 
säga att i problematiseringar som baseras på körkortssystemet är det möjligt 
att införliva äldre och åldrande bilförare men i problematiseringar baserade 
på förekomsten av eller beräkningar av trafikolyckor är det svårare.  

Dessa utsagor om trafiksäkerhet som står i motsättning till förarurval förs 
fram och hänvisas till från många håll. En viktig position intar forskare och 
utredare som genom statistiska undersökningar eller beskrivningar för fram 
att ”de äldre förarna” eller ”äldre förare” inte kan påvisas utgöra en ”risk-
grupp” i trafiken statistiskt sett alternativt att de i absoluta tal inte utgör nå-
gon stor population gällande dödsolyckor och svårt skadade. En annan cen-
tral position intas återigen genom instanser i den politiska praktiken. I sam-
band med 1934 års promemoria utgör andra lagutskottet en betydelsefull 
bärare av argument från diskursen och pekar på att det saknas statistiska 
undersökningar som kan påvisa ett samband mellan hög kronologisk ålder 
och trafikolyckor. I diskussionerna på 1940-talet respektive 1960-talet har 
propositionerna en viktig roll för att föra fram utsagor om trafiksäkerhet som 
motsättning till förarurval.  

Rörlighet – enstaka utsagor?  
Utsagor om rörlighet har varit svåra att spåra i formeringen om äldre och 
åldrande bilförare. Vissa sporadiska utsagor som till exempel att periodiska 
läkarundersökningar medför olägenheter för körkortsinnehavarna kan tolkas 
som motstånd mot restriktioner av rörlighet. Vid ett tillfälle uppstår dessut-
om en kortlivad diskussion som handlar om vikten av rörlighet. Ett förslag 
om en särskild körkortsklass för människor som inte riktigt når upp till kra-
ven för körkort förs fram av Kommittén för Partiellt arbetsföra under 1940-
talet. Det handlar om att underlätta resandet till och från jobbet för bland 
annat ”den äldre arbetskraften” eller ”äldre arbetare”. Det görs därmed en 
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gränsdragning gentemot äldre människor som inte arbetar. Dessutom fram-
går att det fordon som denna särskilda körkortsklass är tänkt att appliceras på 
snarare är lättviktsmotorcyklar än bilar och hamnar därför utanför denna 
studies fokus. Trots detta är detta är samtalet om denna lösning av intresse 
eftersom den påvisar hur utsagor om rörlighet framträdde i ett angränsande 
fall.  

Ekonomi som vågmästare och den internationella jämförelsen 
Innan jag fördjupar analysen av motsättningar mellan utsagor genom att 
fokusera på vetenskaper och populationers betydelse ska jag i detta avsnitt 
beröra två diskursiva element som återkommer i transportpolitiken och som 
inte kan relateras till någon särskild transportpolitisk diskurs. Den första 
handlar om ekonomi som vågmästare. Ett framträdande sätt att ordna utsagor 
i relation till varandra i transportpolitiken är nämligen att tala om kostnader 
kontra intäkter.  Kostnaderna för en lösning vägs gentemot vinster för den-
samma. Ökad trafiksäkerhet blir på så sätt en vinst medan minskad trafiksä-
kerhet blir en kostnad. Olägenheter för körkortsinnehavare, statens utgifter 
och andra problem kan på motsvarande sätt betraktas som kostnader. På 
detta sätt kan många faktorer värderas i relation till varandra. Lösningarna i 
förarurval som värderas i denna ekonomiska modell kostar dock ideligen för 
mycket. Eftersom deras ”vinster”, framförallt den ökade trafiksäkerheten, är 
så pass ifrågasatt blir det svårt att få vinsten att väga upp kostnaderna.   

Den andra är den internationella jämförelsen. I dokumenten görs jämfö-
relser och betraktelser med andra länders sätt att utforma sina körkortssy-
stem. I jämförelserna framhävs hur begränsad giltighetstid för körkort och 
periodisk omprövning har institutionaliserats i vissa länder. Detta blir därför 
också en drivkraft till att ta upp frågorna i den svenska transportpolitiken. I 
till exempel direktiven till bilförarutredningen anges andra nordiska länders 
körkortssystem som ett centralt motiv till varför omprövning av körkort be-
höver utredas på nytt.  

Viljan till sanning – medicin och olycksstatistik 
Relationen mellan politik och vetenskap har inte varit någon utgångsfråga 
för denna studie, men i transportpolitiken framträdde utsagor från vetenskap-
liga auktoriteter. Dessutom både initierades och refererades vetenskapliga 
studier. Eftersom vetenskap hade en så framskjuten position valde jag att 
ändå inkludera denna typ av utsagor i viss mån i analysen. Beaktandet av 
vissa utsagor såsom ”vetenskapliga utsagor” bidrog till en fördjupad förstå-
else av motsättningen mellan förarurval och trafiksäkerhet som delvis sam-
verkade med skilda vetenskaper, förarurval i samverkan med medicin och 
trafiksäkerhet i samverkan med olycksstatistik. Jag ska här diskutera medicin 
och olycksstatistik i relation till Foucaults begrepp ”viljan till sanning.” 
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I boken Diskursens ordning tar Foucault upp viljan till sanning.358 Fouca-
ult menar att en grundläggande utestängningsmekanism i vår kultur är att 
skilja mellan sant och falskt. Men denna mekanism är historiskt situerad. För 
500-talets grekiska poeter så var det till exempel vem och hur någon sade 
något, att det skedde genom den rätta ritualiserade yttrandeakten som be-
stämde vad som var sant. Det är först senare som själva yttrandet, dess inne-
håll, började bestämma vad som skulle vara sant eller falskt. Denna vilja till 
sanning är ”historien om skisser till kunskapsobjekt, om kunskapssubjektens 
funktioner och positioner och om investeringar i materiel, teknik och verktyg 
för kunskapsinhämtande”359 och bygger på institutionellt stöd. Den politiska 
emergensytan kan betraktas genomsyras av viljan till sanning, den ordnar 
utsagorna och är central i formeringen av äldre och åldrande bilförare. Det är 
tydligt att vissa objekt betraktas som möjliga kunskapsföremål, till exempel 
trafikolyckor eller relationen mellan sjukdom och trafikolyckor. Politiska 
utredningar görs med syfte att skilja mellan sant och falskt. Men detta räcker 
inte utan vad som kan avgöra vad som är sann kunskap är de vetenskapliga 
institutionerna, som i vårt moderna samhälle kan betraktas ha fått en sär-
ställning för att avgöra vad som är sant eller falskt. I denna studie är det 
främst medicin och (olycks)statistik som bidrar med utsagor som kan ses 
som uttryck för viljan till sanning. Jag har här med hopp om att förenkla 
läsningen betecknat utsagorna från dessa ”discipliner” såsom diskurser där 
jag menar att de följer sina särskilda regelbundenheter och också regleras 
genom institutioner som gör anspråk på att vara vetenskapliga sådana.360  

Medicin 
Den första diskurs jag skulle vilja peka på är en medicinsk sådan. Egentligen 
skulle den kunna ses som ett särfall eftersom den både bygger på utövande 
praktiker och vetenskap. Men den har som helhet haft hög status och infly-
tande över vad som betraktas som sant och falskt i vår kultur. Som vi såg 
skapade den medicinska plattformen en grund för viktiga såväl initierande 
och modifierande utsägelsepositioner i förarurval för frågor om hälsa. Jag 
betraktar dessa utsägelsepositioner som bärare av medicinsk diskurs. Hur 
inverkar då en sådan diskurs på hur äldre och åldrande bilförare görs till 

                               
358 Foucault 1993 [1971]. Foucault tar upp både viljan till sanning och viljan till kunskap i 
denna bok. Det förstnämnda kan uppfattas som en diskursiv förutsättning, den utgör en del av 
formationen av vad som sedan kan bli kunskap i en disciplin (savoir respektive connoiscan-
ce). Det sistnämnda kan ses som tillhörande subjektet, eller en grupp, och beskrivs som en 
drift, en vilja. Bjuremark 2002, s. 79, har kommenterat att viljan till kunskap på så sätt nästan 
framstår som en självmotsägelse hos Foucault genom sin essentialism. 
359 Foucault 1993 [1971], s. 13. 
360 Jag skulle givetvis kunna sträva efter att finna andra begrepp än diskurs. Men jag menar att 
det skulle bidra till fördunkla läsningen snarare än vara klargörande. Jag vill peka på att det 
finns utsagor som följer ett mönster som inte kan betecknas som transportpolitiska eller poli-
tiska utan härstammar från en annan emergensyta, vetenskapens. Dessa mönster kan också 
relateras till en grundläggande utestängningsmekanism, viljan till sanning.  
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objekt? För det första är denna diskurs central för att vetenskapliggöra, ge 
auktoritet till sambandet mellan hög ålder och sjukdomar/nedsatt funktions-
förmåga. Denna diskurs utgör för det andra ett stöd för till exempel vilken 
kronologisk ålder som ska utgöra gräns för när en viss åtgärd ska inträda. 
För det tredje är det genom olika medicinska praktiker som funktionsförmå-
gan för lämpligheten att köra bil ska avgöras. Förslagen på lösningar i förar-
urval involverar med andra ord medicinska praktiker vid en eventuell institu-
tionalisering. Ett tydligt exempel som innefattar alla tre aspekter är förslaget 
om konditionsundersökningar som ges av den medicinska expertkommittén i 
1945 års trafiksäkerhetstutredning. Omfattande redogörelser om relationerna 
mellan ålder och sjukdomar görs. Genom medicinen ges således vetenskap-
lig auktoritet till att åldrande och sjukdomar/nedsättningar hör samman. De 
kronologiska åldersgränser som ges i förslaget, där till exempel första under-
sökningen ska ske vid 45 år, baserar sig på statistiska relationer mellan syn-
försämringar och kronologiskt åldrande. Statistiska beräkningar är med 
andra ord viktiga för att exakt avgöra kritiska gränser för det kronologiska 
åldrandet.  

Statistik har även mer generellt påtalats ha en stor betydelse inom medi-
cin. Läkaren Henning Kirk tillskriver till exempel den belgiska statistikern 
Quetelet äran av att ha gjort tidiga avgränsningar av hög ålder. Quetelets 
gränser var 50 år då han påstod att kroppens massa och längd började minska 
och 60 till 65 år då människans överlevnadskurva drastiskt hävdades sjunka. 
Dessa gränsdragningar av hög ålder menar Kirk inspirerade medicinska före-
trädare. Detta till en sådan grad att Kirk påstår att hög ålder och gränsdrag-
ningar av denna skapades genom geriatrikens framväxt inom medicinen, 
även om det dröjde innan geriatrik utvecklades som egen gren.361  

Medicin är således inte vilken ”vetenskap” som helst i relation till äldre 
och åldrande förare. Det är en av de vetenskaper har det hävdats som allra 
mest har format de äldre och åldrande. Åldrande och hög ålder har medikali-
serats och äldre människor förknippas med sjukdomar och funktionsnedsätt-
ningar (se kap. 2). Detta är tydligt för äldre och åldrande förares del, oavsett 
om det handlar om utsagor om att periodisk hälsokontroll måste införas eller 
inte, eller om äldre som kör bil är inblandade i olyckor eller inte. Äldre och 
åldrande bilförare associeras med fysiologiska nedsättningar, framförallt syn 
och hörsel, oavsett vilken fråga som tas upp. På så sätt kan äldre och åldran-
de förare under denna period ses som ytterligare ett exempel på medikalise-
ringen av de äldre och åldrande.  

Förslagen om restriktiva lösningar både legitimeras av och initieras av ut-
sägelsepositioner som kan betraktas som bärare av denna diskurs. Men jag 
vill framhäva alternativa sätt som medicin hade kunnat samverka med förar-
urval eller med andra transportpolitiska diskurser i fallet med äldre och åld-
rande förare. Detta blir synligt i 1945 års trafiksäkerhetsutredning där det 
                               
361 Kirk 1992. 1994, s. 172–195. 



 129

talas om hur medicin skulle användas för att möjliggöra bilkörning för dem 
som av medicinska skäl inte kan köra, men sådana utsagor upprepas inte 
eller etableras som diskurs om äldre och åldrande bilförare.  

Olycksstatistik 
Statistik framträder som kronan bland vetenskaperna på transportområdet. 
Ett första exempel är att när Statens trafiksäkerhetsråd började sin verksam-
het år 1949 kom ledamöterna från bland annat medicin, psykologi, naturve-
tenskap, statistik och väg- och banteknik. De fem forskartjänster som rådet 
sedan finansierade vid universitet, högskolor och forskningsinstitut under 
1960-talet motsvarar i stort samma uppdelning, men med skillnaden att na-
turvetenskap och väg- och banteknik hade delats in i väg- och fordonstek-
nik.362 Ett andra exempel är hur 1945 års trafiksäkerhetsutredning för fram 
statistik, medicin och psykologi som tre centrala vetenskaper i relation till 
trafikanten men där statistik framställdes som den ledande.363  

Men egentligen är det inte statistik i sig som åsyftas i ovanstående utred-
ning och i andra sammanhang av trafiksäkerhet där statistik omtalas. Det är 
statistik i relation till trafikolyckor och riskkalkyler.  Denna tolkning ligger i 
linje med Stenöiens observation av trafiksäkerhetsforskningen i hennes stu-
die av trafiksäkerhetsdiskursen i norsk transportpolitik. Hon menar att olika 
former av riskanalyser utgör kärnan i det hon kallar för trafiksäkerhetsforsk-
ning.364 Även om det inom medicin också används statistik är det alltså inte 
denna typ av statistik som avses utan statistiken ska på ett eller annat sätt 
relatera till trafikolyckor. Säkerhet och osäkerhet förstås och diskuteras med 
hjälp av olycksstatistik.  

I fallet med äldre och åldrande bilförare framträder denna diskurs om sta-
tistik. Utsagor om bristen på olycksstatistik, utsagor som pekar på att det inte 
finns något statistiskt stöd för att äldre skulle vara mer inblandade i trafik-
olyckor, fungerar som kraftfulla motargument mot särskilda körkortsrestrik-
tioner vid hög ålder. De politiska utredningarna själva, jag tänker på 1953 
års trafiksäkerhetsutredning, initierar till och med statistiska undersökningar 
vid universitet med fokus på ålder och trafikolyckor för att få ökad kunskap 
och underlag för sina ställningstaganden.365 Dessa statistiska undersökningar 
och uppmaningar tidigare i historien om utredningar, tolkar jag som uttryck 
för viljan till sanning. Det finns en vilja att med hjälp av statistik få svart på 
vitt om hur äldre är inblandade i trafikolyckor såsom bilförare. 

                               
362 Englund 2005, s. 10 f. 
363 SOU 1948:20, se t.ex. s. 31 om statistikens betydelse. 
364 Stenøien 1992, s. 10. 
365 SOU 1957:18. 
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Olycksstatistik i motsättning med medicin 
Statistik och medicin har betraktats som några av de allra mest inflytelserika 
vetenskapliga diskurserna för hur de äldre och åldrande har formats. Medicin 
har tvingat ut åldrande, ålderdom och de äldre från normalitet mot avvikelse 
i form av sjukdomar och fysiologiska nedsättningar. Statistik har bidragit till 
att utkristallisera de äldre som en egen population, en population att mätas, 
studeras och problematiseras. Både statistik och medicin har på så sätt bidra-
git till gränsdragningar som har kritiserats från gerontologiskt håll då de har 
bidragit till en ofta problemorienterad och homogen syn på de äldre och åld-
rande. Statistik är dessutom centralt i medicin för att studera populationer 
och göra prognoser och behandlingar.   

I denna studie finns dock en antagonism mellan olycksstatistik och medi-
cin. Olycksstatistik kan tolkas motverka en problematisering av äldre och 
åldrande bilförare. Oavsett att äldre och åldrande bilförare hade medikalise-
rats, oavsett att medicinska företrädare kunde peka på statistiska samband 
efter samband mellan höga kronologiska åldrar och fysiologiska nedsätt-
ningar så blev inte äldre och åldrande bilförare av större intresse under denna 
period i transportpolitiken i Sverige. Det var nämligen inte den rätta, eller 
mest centrala statistiken i transportpolitiken. Det framskymtar således, skulle 
jag vilja föreslå, en hierarki mellan vetenskaperna så att det är förekomsten 
av och samband med trafikolyckor som till syvende och sidst bidrar till att 
bestämma vad som ska betraktas som sant och falskt, och därmed vem som 
är lämplig eller olämplig. Olycksstatistik uppfattades ha en tydligare relation 
till trafikolyckor och kan därmed tolkas ha bidragit till att äldre och åldrande 
bilförare inte beskrevs som något övergripande problem i transportpolitiken. 
Statistiker som arbetade med olycksstatistik hade således en mer auktoritativ 
utsägelseposition än medicinska experter.  

Synliga sprickor avseende hög ålder och population 
Olika diskurser formar olika objekt genom att de regleras och avgränsas på 
skilda sätt i olika diskurser. Samtidigt har jag här betonat komplexiteten i 
relationerna mellan utsagor och gallringen av dessa. Det är därför svårt att 
avgränsa och peka på hur skilda diskurser formar skilda objekt. Äldre och 
åldrande bilförare formas ju samtidigt av flera diskurser. Men ibland uppstår 
sprickor där det blir synligt att objekten är avgränsade på något skilda sätt.  

En sådan spricka, eller som kanske till och med skulle kunna betecknas 
klyfta, uppstår mellan förarurval och trafiksäkerhet. Klyftan som uppstår 
mellan diskurserna skulle kunna formuleras i termer av hög ålder respektive 
de äldre. I förarurval formas, skulle jag vilja föreslå, äldre och åldrande bil-
förare främst genom en stadieindelning: hög ålder eller ålderdom. Trafiksä-
kerhet däremot betraktar äldre och åldrande bilförare först och främst som en 
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population, det handlar om ”äldre förare” eller ”de äldre förarna”, en av-
gränsning som i hög grad speglar den centrala roll statistik spelar i diskursen. 

Jag ska lyfta fram några exempel på denna klyfta. Ett argument som 1944 
års trafikförfattningssakkunniga ger för att föreslå en begränsad giltighetstid 
för körkortet till 70 år för körkortsinnehavare är, förutom att det går att anta 
att människor är olämpliga som förare vid en så pass hög ålder, att det finns 
få körkortsinnehavare i denna ålder. Det hävdas därför inte medföra några 
större ”olägenheter” (för staten). Detta argument förs fram av sakkunniga i 
ett betänkande med fokus på körkortsförfattningen. Det är en utsaga som kan 
tolkas som meningsfull i förarurval. Kortfattat skulle det något tillspetsat 
kunna formuleras på följande sätt: eftersom de olämpliga körkortsinnehavar-
na inte är så många så krävs det inte så omfattande resurser eller möter så 
stort motstånd att genomföra restriktioner riktade mot dessa. En liten popula-
tion är således positiv i denna bemärkelse. Men en sådan utsaga blir något 
förbryllande i diskursen trafiksäkerhet. Få körkortsinnehavare i en viss ålder 
bidrar nämligen till att de inte uppfattas som ett omedelbart problem efter-
som detta också har betydelse för deras andel av olyckspopulationen. Ett 
sådant exempel på hur populationer är centrala i diskursen trafiksäkerhet 
kommer från SOU 1957:18 där det påtalas att även om alla körkortsinneha-
vare över 70 år skulle sluta köra bil så skulle det inte påverka trafiksäkerhe-
ten nämnvärt. De utgör nämligen ingen stor andel i olyckspopulationen. Med 
andra ord, äldre och åldrande bilförare förstås i termer av population, särskilt 
olyckspopulation, i diskursen trafiksäkerhet vilket framkommer gång på 
gång i diskussionerna.  

För att förtydliga, i förarurval i samverkan med medicin är den enskilda 
åldrande kroppen i fokus medan i trafiksäkerhet i samverkan med olyckssta-
tistik är det populationers kroppar som är centrala. I det förstnämnda fallet 
sker avgränsningen av objektet genom att åldrandet särskiljs till ett särskilt 
stadium i livet, hög ålder. I det sistnämnda fallet sker gränsdragningar ge-
nom kronologisk ålder för att urskilja en population av kroppar över en viss 
ålder. Det är populationen i relation till olyckor som är det intressanta. Det är 
givetvis svårt att tala om renodlade objekt i utsagorna och det finns relatio-
ner mellan dessa olika sätt att göra gränsdragningar baserat på ålder. Det 
framkommer dock en tydlig spricka utifrån hur centralt det är att äldre och 
åldrande bilförare utgör en population.  

Dubbla diskurser – kroppen som elände och själen som visdom 
Formeringen av äldre och åldrande bilförare i transportpolitiken skulle kan-
ske under denna period kunna ses i negativa förtecken; som ett exempel på 
hur de äldre och åldrande förknippats med elände och förfall. Det skulle till 
och med vara möjligt att ställa frågan om inte formeringen uttrycker ålde-
rism. Oavsett vilken aspekt om äldre och åldrande bilförare som tas upp så 
associeras de med funktionsnedsättningar och elände. Medikaliseringen av 
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äldre och åldrande förare är genomträngande i materialet.  De lösningar som 
föreslås berör restriktioner. Men det går också att se andra beskrivningar 
som tar upp ansvar, anpassning, erfarenhet och försiktighet. Går det att ana-
lysera formeringen av äldre och åldrande bilförare i termer av vad som har 
kallats för dubbla diskurser om de äldre och åldrande? 

Det är möjligt göra en uppdelning i dimensionen positivt och negativt. De 
återkommande beskrivningarna av fysiska och psykiska nedsättningar skulle 
då hänföras till den negativa dimensionen och de nyss nämnda beskrivning-
arna om ansvar, anpassning, erfarenhet och försiktighet till den positiva di-
mensionen. Samtidigt kan frågan ställas om det är så enkelt att göra en upp-
delning i positivt och negativt. Försiktighet, till exempel, är det en positiv 
beskrivning? Ja, skulle jag hävda, i detta sammanhang. I transportpolitik är 
försiktighet hos förare i allmänhet någonting positivt. Men det finns en an-
nan mer problematisk invändning och det är om inte nästan alla beskrivning-
ar skulle kunna delas in i positivt kontra negativt. Empirin består ju av seriö-
sa utsagor och ingår ofta i en argumentation för eller emot en konkret lös-
ning. På så sätt tas ofta såväl för- och nackdelar upp där en ståndpunkt fram-
ställs som mer positiv än en annan. Vad förmedlar då en uppdelning i 
positivt och negativt? Är det dubbla diskurser eller en fråga om hur argu-
mentationen förs? Som jag tog upp i kapitel 2 så har dubbla diskurser betrak-
tats som skillnadens språk, ett språk som ofta används om marginaliserade 
grupper. Beskrivningarna är då antingen positiva eller negativa, inte både 
och, inte nyanserade. Ett svar skulle då vara att dubbla diskurser innebär 
överdrivna, nästan ensidiga och motsatta beskrivningar. Fortfarande menar 
jag dock att en sådan analys blir begränsad i detta sammanhang. Det är svårt 
att avgöra om utsagor i en argumentation pekar på överdrivna motsatta posi-
tioner. En positiv utsaga såsom försiktighet har jag till exempel svårt att se 
som ”överdrivet” positiv. Istället skulle jag vilja vända mig till Michael 
Pickering som har kritiserat synsättet att dela in representationer som anting-
en negativa eller positiva.366 Han menar att det också är centralt att studera 
innehåll. Även om Pickering talar om stereotyper, inte explicit om diskurser, 
så handlar alltså även dubbla diskurser liksom stereotyper om ensidiga be-
skrivningar som utesluter andra. Så hur går det att förstå utsagorna av äldre 
och åldrande förare om vi också tittar på innehåll? Om vi först tittar histo-
riskt på mer generella representationer av de äldre och åldrande menar läka-
ren Henning Kirk att två nästan motsatta representationer har dominerat: 
nämligen erfarenhet och visdom respektive kroppens förfall.367 Det först-
nämnda skulle överensstämma med vad Tornstam såg som en rest från en 
äldre hebreisk tradition och det sistnämnda de samhälleliga moderna kärn-
värdena, produktivitet, självständighet, oberoende och ungdom, som både 
Green och Tornstam tog upp, genom vilka kroppsliga nedsättningar både blir 

                               
366 Pickering 2001.  
367 Kirk 1991. 
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laddade och negativa368 (se även kap. 2). Med inspiration av Kirks observa-
tion skulle jag föreslå en uppdelning mellan själ/det andliga respektive kropp 
där det förstnämnda beskrivs i termer av visdom och erfarenheter och det 
sistnämnda genom fysiologiskt förfall. Den motsatta representationen till 
kroppens förfall blir således själens visdom; det är inte endast en motsats-
ställning i positivt och negativt utan också mellan kropp och själ, kroppen 
förfaller men själen blir rikare.  Värt att notera är emellertid att en sådan 
uppdelning bygger på dominerande representationer av de äldre och åldran-
de och att det, vilket är Kirks poäng, finns betydligt fler sätt att dela in repre-
sentationer av de äldre och åldrande, representationerna är mångfasetterade. 
Äldres karaktär har inte endast beskrivits i termer av visdom utan har också 
skildrats negativt i termer av girighet och liderlighet. Det finns också berät-
telser om hur kroppens styrka upprätthålls i ålderdomen.369 

Hur fungerar då en sådan uppdelning, kroppens förfall och själens vis-
dom, på utsagorna om äldre och åldrande bilförare? Det belyser utsagorna 
enligt min mening betydligt bättre än dimensionen positivt-negativt. Ned-
gången och förfallet handlar om kroppen. Erfarenhet, anpassning, försiktig-
het och ansvar relaterar alla till någon form av inre dimension. I detta mate-
rial konkretiseras uppdelningen till att inte handla om psykologi, det inre i 
relation till kropp, det yttre. Flera utsagor tar nämligen samtidigt upp fysisk 
och psykisk hälsa, fysiska och psykiska nedsättningar. Men denna psykiska 
hälsa förstås, som jag tolkar det, i termer av fysiologi eftersom det är en så-
dan hälsa som endast läkare kan bedöma. Kroppen innefattar således både 
det yttre och inre, det är en fysiologisk kropp. Detta kontrasteras mot en helt 
annan dimension, upplevelse, erfarenhet. 

Kroppens förfall genom åldrande uppfattas således göra människor poten-
tiellt olämpliga som förare. Det är sådana utsagor som framförs i samband 
med förslagen att införa restriktiva lösningar för äldre och åldrande bilförare. 
Men sådana utsagor möter motstånd dels genom utsagor om själens visdom, 
hur erfarenhet bidrar till bättre omdöme som förare och dels genom och i 
samverkan med en hierarki av vetenskapliga utsagor, där särskilt olyckssta-
tistiska utsagor skapar kriterier för vad som bedöms som sant eller falskt.  

Det moderna normativa livsloppet, ålderstrappan och utträde 
Jag har i analysen pekat på hur en underliggande tankefigur inträde och ut-
träde kan tolkas ordna utsagor i den diskurs jag kallar förarurval. Flera trafi-
kantobjekt ordnas på detta sätt, i många fall oberoende av ålder och livslop-
pet. Det går emellertid också, menar jag, att se hur förarurval och dess insti-
                               
368 Tornstam 1992, 1998, s. 81 ff., Green 1993, s. 52–60. 
369 Kirk 1991 skapar tre dimensioner för att analysera en mångfald av representationer. Alla 
dessa dimensioner kan uttryckas positivt eller negativt. Den första är psykologi, den andra är 
kropp och den tredje handlar om äldre människors samhälleliga status och roll. Modellen får 
därför sex fält.  
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tutionalisering genom körkort samverkar med det moderna livsloppet som 
beskrivits som indelad i tre delar med barndom, medelålder och ålderdom, 
där medelåldern är höjdpunkten (se kap. 2). Detta tredelade livslopp har ofta 
illustrerats genom ålderstrappan där det sista trappsteget, hög ålder eller 
ålderdom, associeras med nedgång och förfall.  

Som jag tidigare tog upp beaktar diskursen förarurval äldre och åldrande 
förare i relation till hög ålder snarare än som population. Denna första av-
gränsning relaterar till ett stadium i livet. För att kunna analysera om och hur 
formeringen av äldre och åldrande bilförare skulle kunna samvariera med det 
tredelade moderna normativa livsloppet har jag beaktat hur relationerna mel-
lan unga åldrar och högre åldrar tas upp i materialet.  

Ett sådant exempel är förslagen om minimiålder och maximiålder. Krav 
på minimiålder i förarurval, som innebär en avgränsning av unga åldrar, 
motsvaras av åtminstone förslag på maximiålder, en avgränsning av höga 
åldrar. Erhållande av körkort med alla sina särskilda praktiker och krav asso-
cieras med unga åldrar samtidigt som det framförallt är i relation till återkal-
lelse av körkort som frågor om hög ålder väcks. Alla dessa exempel uttryck-
er symmetri och gränsdragningar där alltför unga och alltför gamla männi-
skor inte uppfattas som aktuella för körkort. Det förslag om maximiålder för 
erhållande av körkortet som behandlades under denna period passar på så 
sätt också in i mönstret och kan relateras till det moderna normativa livslop-
pet. Körkort tas i allmänhet tidigt i livsloppet och vid tillräckligt höga åldrar 
ansågs människor sakna, såsom argumentationen löd, förmågan att överhu-
vudtaget lära sig färdigheterna att köra bil. Detta tyder på att gränsdragning-
en vid hög ålder också skulle kunna bygga på en mer generell ordning där 
alltför gamla människor uppfattas olämpliga som körkortsinnehavare. Dessa 
exempel skulle jag vilja påstå pekar sammantaget på en ordning att vid både 
alltför unga och höga åldrar faller människan utanför gränserna för när det 
kan vara lämpligt att köra bil, att kunna ha körkort. 

Körkortet förknippas således med vuxenliv. På detta sätt sammanfaller 
körkortet med det högsta ”trappsteget” i det tredelade normativa moderna 
livsloppet. Många institutioner i det moderna samhället är som jag tog upp i 
kapitel 2 uppbyggda i enlighet med denna. Att körkortsinnehav också kan 
relateras till detta moderna livslopp blir kanske därför inte så förvånande. På 
detta sätt samvarierar tankefiguren inklusion och exklusion eller inträde och 
utträde i förarurval med hur det moderna normativa livsloppet är uppdelat. I 
fallet med inträde så blir man efter barn- och ungdomsåren myndig, förr 
slutade man skolan och började producera i arbetslivet, man flyttade hem-
ifrån, skaffade partner och barn. Det finns mer eller mindre institutionalise-
rade övergångar till ett vuxenliv. I fallet med utträde finns liknande institu-
tionaliseringar. Hela pensionssystemet kan ses som ett enda stort utträde från 
arbetslivet. Pensionssystemet har också diskuterats i starkt negativa termer i 
gerontologin och som en bidragande faktor till en marginalisering av äldre 
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människor i samhället.370 På detta sätt menar jag att den kraft som finns bak-
om förslagen om periodisk omprövning av körkort, av hälsokontroller, kan 
bli mer förståelig. Det handlar om olika lösningar som uttrycker det ena ledet 
i tankefiguren, nämligen utträde. Det framträder som viktigt att fokusera på 
hög ålder och förbättra kontrollen under detta stadium för att avgöra vilka 
som bör utträda.  

Formeringen av äldre och åldrande förare genom förarurval kan därför 
sammanfattningsvis, vill jag föreslå, relateras till det moderna tre-delade 
normativa livsloppet där utsagorna på ett eller annat sätt berör utträde från 
”förarkåren”, ett utträde från en institution som rör vuxenlivet. Det är utträde 
som ordnar utsagor i formeringen av äldre och åldrande förare.  

 
 
 

 

                               
370 Se t.ex. Townsend 1981. 
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6. Trafiksäkerhet på frammarsch –  
”de äldre bilförarna” blir ett problem  
efter högertrafikomläggningen år 1967 

Det föregående kapitlet berättade en historia om hur hög ålder blev av in-
tresse i diskursen förarurval. Men ännu var det svårt att påstå att äldre och 
åldrande bilförare hade fått någon större uppmärksamhet. I förbifarten och 
ofta utan större debatt gavs förslag på lösningar med omfattande konsekven-
ser för äldre människors bilkörning. Kapitlet tydliggjorde dock hur utsagor 
om äldre och åldrande bilförare sträckte sig bortom det mer synliga framträ-
dandet som sker framöver efter högertrafikomläggningen. Om äldre och 
åldrande bilförare tidigare hade formats genom hög ålder som stadium i livet 
så var det nu som även population blev centralt och av intresse i diskursen 
trafiksäkerhet. Det är nu, kan det hävdas, som ”de äldre bilförarna” eller 
”äldre bilförare” blir ett problem.  

Detta kapitel behandlar en period på ungefär två decennier, från högertra-
fikomläggningen år 1967 fram till år 1991, en period som jag menar känne-
tecknas av ett diskursivt skifte gentemot tidigare. Det kan vara svårt att be-
stämma exakt var en gränsdragning ska göras för att markera ett brott, som 
ju samtidigt kan vara något utsträckt i tiden. I detta fall blev till exempel 
utsagor om äldre och åldrande bilförare synliga, och därmed skiftet, framför-
allt mot slutet av 1970-talet i svensk transportpolitik. Under de första åren på 
1970-talet fanns det få utsagor om äldre och åldrande bilförare i statliga be-
tänkanden. Jag daterar ändå skiftet till högertrafikomläggningen år 1967 med 
tanke på de omfattande förändringar som skedde i omvärlden vid decennie-
skiftet och i transportsektorn efter högertrafikomläggningen.  

Kontextuella förändringar 
För att placera in formeringen av äldre och åldrande bilförare i ett samman-
hang ska jag i detta avsnitt peka på kontextuella förändringar. Decennieskif-
tet mellan 1960- och 1970-talet är en tidpunkt som tillskrivits ett omfattande 
brott i samhällets utveckling. Det är den ungefärliga tidpunkt som brukar tas 
upp i samband med utsagor om en kvalitativ förändring i moderniteten. Jag 
ska inte fördjupa mig i svepande beskrivningar av detta skifte utan kommer 
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att välja närmare och mindre omfattande kontexter som jag uppfattar har 
betydelse för mitt material. 

Flera forskare som studerat sociokulturella faktorer om den svenska bi-
lismen framhåller att det händer något med bilismen och hur vi uppfattar den 
vid decennieskiftet 1960- och 1970. Humanekologen Olle Hagman menar att 
bilismens guldår under 1950- och 1960-talet kommer in i vad han kallar för 
problematiseringens tid efter 1970.371 Etnologen Håkan Andréasson talar 
istället om den biloptimistiska respektive bilrealistiska perioden. Optimis-
men finns kvar men utmanas av insikten om bilismens negativa konsekven-
ser i form av till exempel trafikolyckor och miljöförstöring.372 År 1973 
kommer oljekrisen vilket bidrar till att bensinberoendet behöver omvärderas. 
Idéhistorikern Jonas Anshelm har däremot reagerat på den ganska förenklade 
periodiseringen av bilismen utifrån optimism-pessimism och försöker nyan-
sera bilden genom att lyfta fram den omfattande indignationen över trafik-
olyckor som också fanns under 1950-talet i massmedier.373 För egen del har 
jag pekat på hur trafiksäkerhet blev en fråga under 1930-talet i politiken, en 
fråga som sakta växte till att efter högertrafikomläggningen institutionalise-
ras och därigenom expandera på ett helt nytt sätt.  

Transportpolitiskt skedde under 1970-talet en revidering av det över-
gripande målet från år 1963. Det nya övergripande målet som trädde i kraft 
år 1979 var dock ganska oförändrad i sina formuleringar. Målet för trans-
portpolitiken ”bör vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets 
olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhälls-
ekonomiska kostnader.”374 Samtidigt fördes det fram en omfattande kritik av 
att transportpolitiken tidigare hade varit alltför företagsekonomiskt influerad. 
Det hade antagits, menade propositionen 1978/79:99, att trafikförsörjningen 
skulle lösa sig själv på marknaden, förutom i glesbygd där särskild hänsyn 
tagits. Men alla delar i transportsektorn kunde inte bära sina egna kostnader. 
För vägtrafikens del togs säkerhets-, tillgänglighets- och miljöaspekter 
upp.375 Med uppmärksammandet av miljöfrågorna blev kollektivtrafik en allt 
viktigare politisk fråga. När det gäller tillgänglighet fick handikappolitik ett 
stort inflytande. Den så kallade HAKO-utredningen (handikapp-
kollektivtrafik) initierades år 1973 och resulterade i ett ramprogram för han-
dikappanpassade åtgärder.376 År 1979 instiftades också en lag om att kollek-
tivtrafiken måste handikappanpassas.377 Äldre och åldrande bilförare behand-
lades dock nästan uteslutande i kanske den mest framträdande förändringen 

                               
371 Hagman 2000, s. 33–42. 
372 Andréasson 2000, s. 91 ff.   
373 Anshelm 2005, se t.ex. s. 123–130. 
374 Prop. 1978/79:99, s. 1. 
375 Prop. 1978/79:99, se t.ex. s. 2. 
376 SOU 1975:68, jfr. prop. 1978/79:99, s. 131–147. 
377 SFS 1979:558. 
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som skedde transportpolitiskt, nämligen den omfattande institutionalisering-
en av trafiksäkerhet. 

Den stora institutionaliseringen av trafiksäkerhet menar jag bäst kan för-
stås i relation till vad statsvetarna Björn Wittrock och Stefan Lindström har 
kallat för de stora programmens tid.378 De menar att det under 1960- och 
1970-talet växte fram en ny form av offentlig politik och förvaltning här-
stammande från militärens område över hela den industrialiserade västvärl-
den. De kallar den för radikal rationalism vilket innebar ”en politik som strä-
var efter att med hjälp av en vetenskapsliknande analys planera och genom-
föra stora, samordnade offentliga handlingsprogram.”379 Vad som tidigare 
varit de små stegens politiska tänkande ersattes med stora offentliga hand-
lingsprogram av aldrig tidigare skådat slag. Ingenjörsmässig systemanalys 
skulle undersöka problem i sin helhet vilket i sin tur skulle leda till väl över-
lagda lösningar. Från en planeringssyn med ett centralt planeringsdokument 
och med staten som central aktör innebar den nya synen att flera organisa-
tioner kunde medverka och olika alternativ undersökas Samhällsproblemen 
var komplexa men rationella analyser och planering var lösningen. I detta 
sammanhang gjordes också omfattande satsningar på sektorsforskning av 
olika slag för att stödja de stora programmen.380  

Trafiksäkerhet kan under denna tid uppfattas, skulle jag vilja påstå, som 
ett gott exempel på ett sådant stort program. År 1968 startar en ny samord-
nande myndighet, Trafiksäkerhetsverket (TSV), sin verksamhet. Samma år 
kommer Sverige, enligt Anders Englund med flera, ut med världens första 
nationella trafiksäkerhetsprogram.381 Högertrafikomläggningen anses ha 
underlättat införandet av detta stora program genom att det tvingade fram en 
samordning av ett stort antal aktörer mot samma mål. Efter omläggningen 
fanns samordningen kvar och hade, hävdar Englund med flera, en central 
betydelse för expansionen av vad författarna kallar för ”trafiksäkerhetsarbe-
tet”.382 Satsningarna på sektorsforskning märks genom sammanslagningen av 
Statens väginstitut och delar av Statens trafiksäkerhetsråd till Statens väg- 
och trafikinstitut år 1971. Transportforskningsdelegationen (TFD) bildas vid 
samma tidpunkt som ett särskilt sektorsforskningsråd.383 

Av intresse i detta sammanhang är att Trafiksäkerhetsverket också blev 
nationell körkortsmyndighet. Institutionellt ordnades således vissa körkorts-
frågor under trafiksäkerhet. Tidigare låg förarprovskontrollen hos länsstyrel-
serna och den statliga bilinspektionen. Nu tog istället Trafiksäkerhetsverket 
hand om denna kontroll. Efter 1973 började även verket att utfärda körkort 

                               
378 Wittrock & Lindström 1984, se t.ex. s. 11–35 och s. 151–166, jfr. Falkemark 2006 s. 336 f. 
379 Wittrock & Lindström 1984, s. 9. 
380 Wittrock & Lindström 1984, se t.ex. s. 16 f. och s. 153–161. 
381 Englund m.fl. 1998, s. 15. 
382 Englund m.fl. 1998, s. 15. 
383 Se även Englund 2000, 2005 för en utförligare och mer komplex bild av organiseringen av 
den statligt finansierade transportforskningen och dess forskningsråd.  
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och 1975 hamnade centrala bil- och körkortsregistret hos Trafiksäkerhets-
verket. Det centrala körkortsregistret skapades år 1971 och ersatte länsvisa 
register.384 Detta register kan vara värt att uppmärksamma som ytterligare en 
förutsättning för att på ett enkelt sätt samla information om körkortsinneha-
vare. Om det tidigare varit möjligt att genom centrala register följa olycks-
populationer så blev det nu möjligt att genom det centrala körkortsregistret 
följa körkortsinnehavare som nationella populationer.  

Internationellt har forskare pekat på en liknande utveckling för trafiksä-
kerheten. Sociologen Joseph Gusfield påpekar till exempel att ”The traffic 
safety community had not yet come into existence” före 1960-talet.385 Han 
går så långt som att hävda att den första stora publikationen om trafikolyckor 
i USA kom 1964, något som jag tror ska tas med en nypa salt eftersom tra-
fiksäkerhetsforskning, måhända fragmenterad och inte så omfattande, funnits 
i amerikanska sammanhang längre än så.386 Däremot pekar Gusfields utta-
landen på omfattande förändringar även i USA vid denna tid. Jorun M. 
Stenøien som studerat ”trafiksäkerhetsdiskursen” i norsk transportpolitik 
hävdar att ett skifte skedde vid decennieskiftet mellan 1960- och 70-talet. 
Det hon kallar för framkomlighet (till exempel utbyggnad av vägar och sats-
ningar på bilismens utveckling) som varit central i transportpolitiken påstår 
hon blev underordnad trafiksäkerhet som var den nya överordnade principen. 

Det skedde även omfattande kontextuella förändringar rörande de äldre 
och åldrande i samhället. Som jag skrev i kapitel 2 var det nu som ålderism 
uppmärksammades internationellt i gerontologisk forskning. Psykiatrikern 
Robert N. Butler skrev till exempel om ”ageism” år 1969.387 Kritiska studier 
om negativa representationer om de äldre och åldrande började göras liksom 
försök att finna positiva och alternativa representationer. I Sverige särskilj-
des sent omsider geriatriken som egen specialitet med ett antal professurer 
under 1970-talet. Även gerontologi, som i svensk politik sågs som samhälls-
vetenskaplig forskning om de äldre och åldrande, fick en institutionell för-
ankring. Gerontologiska forskningsinstitut inrättades genom stiftelser under 
1970-talet.388   

                               
384 Trafiksäkerhetsverket 1975, s. 26–33, Se även prop. 1971:65. 
385 Gusfield 1990, s. 18. 
386 Den antologi som Gusfield hänvisar till är Accident research: methods and approaches av 
Haddon m.fl. från 1964. Jag är dock tveksam till en sådan exakt och sen datering eftersom jag 
till exempel fann den amerikanske forskaren DeSilvas bok Why do we have accidents på 400 
sidor från 1942 genom den svenska biblioteksdatabasen Libris. Under den förra perioden var 
det också tydligt hur amerikanska forskare som Tillman starkt influerade den svenska politis-
ka diskussionen om trafiksäkerhet under 1940- och 1950-talet.  
387 Butler 1969. 
388 Odén 1996. 
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”Den livsfarliga bilen” och kritik mot olycksfågelsteorin 
I anslutning till decennieskiftet skedde också en förändring där såväl vägmil-
jö som fordon uppmärksammades på ett nytt sätt i frågor om trafikanten. 
Även om denna förskjutning först under nästa period blir synlig i relation till 
äldre och åldrande bilförare så var det en så pass central kontextuell föränd-
ring att den är värd att påpeka redan här.  

Som jag tidigare tagit upp hade orsakerna till olyckor till 90 procent på-
ståtts bero på trafikanten.389 År 1965 kom Ralph Nader med sin berömda bok 
Unsafe at any speed. I denna levererades en stark kritik mot bilindustrin, 
vilken Nader menade inte hade tagit sitt trafiksäkerhetsansvar. Istället såldes 
fordon som var rena dödsfällor och ansvaret för eventuella trafikolyckor 
hade på ett ensidigt sätt förskjutits till föraren. År 1967 översattes boken till 
svenska och fick titeln Den livsfarliga bilen, förordet skrevs av dåvarande 
kommunikationsminister Olof Palme.390 Enligt Rune Andréasson med flera 
hade debatten om Naders bok en avgörande betydelse för de svenska bilsä-
kerhetskrav som ställdes mot slutet av 1960-talet.391  

En annan viktig förändring enligt Englund med flera var att olycksfågels-
teorin som hade sin glansperiod under 1940- och 1950-talet kraftigt ifråga-
sattes i trafikpsykologin till förmån för uppfattningen att trafikmiljön var 
alltför komplicerad för människan.392 Den stora utredningen av trafikmåls-
kommittén om Rätten till ratten i tre volymer  (SOU 1972:70-72) under 
1970-talet kan utgöra ett exempel på kritiken mot olycksfåglar. Utredningen 
fokuserade på trafikbrott och levererade en stark kritik mot Trafiksäkerhet II 
från 1957 och utsagan att människan ”kör som hon lever” liksom olycksfå-
gelshypotesen.393 

Utsagan att trafikanten är orsak till 90 procent av olyckorna kan därmed 
betraktas ha bemötts med kraftig kritik. Få torde framöver uppfatta utsagan 
som  central och ”sann” utan orsakerna till trafikolyckor uppfattades som 
alltmer komplexa vid denna tidpunkt.  

Äldre och åldrande bilförare syns i forskning och massmedier 
Samtidigt med den stora institutionaliseringen av trafiksäkerhet uppmärk-
sammades också äldre och åldrande bilförare på flera emergensytor. Den 

                               
389 Kritik mot denna utsaga i SOU 1940:33, se t.ex. s. 3 ff.. Anshelm 2005, s. 20 ff. påpekar 
att denna utsaga uppfattades som sanning i massmediedebatten under 1950-talet och framhäv-
de hur den ”mänskliga faktorn” låg bakom trafikolyckor. Trafiksäkerhetsverket anger denna 
utsaga som fakta i inledningen till ett program om trafiksäkerhetsmål så sent som 1972 ( 
1972b, s. 11.) 
390 Nader 1967 [1965]. 
391 Andréasson m.fl. 1997, s. 81–90. 
392 Englund m.fl. 1998, s. 243 ff.  
393 Se särskilt det sammanfattande betänkandet SOU 1972:70, s. 36–53. Se även SOU 
1971:81, s. 59–73 som utgör ett underlag till kritiken i SOU 1972:70.  
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första forskningsvågen om äldre och åldrande bilförare kom. Denna våg 
började i USA och spred sig senare till Europa där forskning om äldre och 
åldrande bilförare inleddes under 1970-talet, men inte växte förrän på 1980-
talet.394   

Det finns också tecken på att äldre och åldrande bilförare uppmärksam-
mades på ett nytt sätt i massmedier. I Dagens Nyheters och Expressens 
klipparkiv kategoriseras tidningsartiklar från 1900-talets början.395 I detta 
klipparkiv fanns för trafikantens del kategorierna ”kvinnliga bilförare”, 
”unga bilförare” och ”gamla bilförare”. De två första artiklarna som fanns 
bevarade i denna sista kategori var från 7 augusti år 1971. Detta betyder att 
äldres bilkörning under en period hade fått så pass stor uppmärksamhet att 
åtminstone två rikstäckande dagstidningar skapade en särskild kategori 
”gamla bilförare” från senast denna tidpunkt i sitt arkiv. Den första i Dagens 
Nyheter hade rubriken ”Trafikforskare: -Varning för gamla bilförare”. Arti-
keln berättade om en psykologisk studie vid Uppsala universitet om trötthet 
och ålder. Beteende, puls och hjärtverksamhet studerades. Äldre människor 
fick enligt studien högre puls och hade svårare att hålla kontroll på den om-
givande trafiken. Trafiksäkerhetsverkets generaldirektör Lars Skiöld kom-
menterade i artikeln den genomförda studien med orden: ”Undersökningen 
visar att det verkligen behövs en periodisk förarkontroll av främst äldre föra-
re”. Den andra nyhetsartikeln i Expressen hade rubriken ”Kraven skärps på 
äldre bilförare!” och ett liknande innehåll. Dessa två tidiga artiklar illustrerar 
också hur förarurval som diskurs både var framträdande och levde kvar i 
samhället – även under denna period där trafiksäkerhet institutionaliserades.  

Politiska händelser där äldre och åldrande bilförare  
blir objekt 

I början av 1970-talet – körkortets förnyelse men tystnad om 
äldre och åldrande bilförare 
I det förra kapitlet berättade jag om hur stickprovskontroller föreslogs av 
bilförarutredningen år 1965 med hänvisning till framtida ökande populatio-
ner av bilförare i högre åldrar. Även om propositionen som följde var tvek-
sam till förslaget var dock riksdagen mer positiv. Tredje lagutskottet ansåg 
att förslaget behövde övervägas. Men äldre och åldrande bilförare uppmärk-
sammades knappast alls i de första betänkandena om körkortsreformen som 
beslutades år 1967 i riksdagen och som genomfördes i början av 1970-

                               
394 Hakamies-Blomqvist 1999, Hakamies-Blomqvist & Peters 2000. 
395 Dagens Nyheter startade år 1902, se även kap. 4. 
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talet.396 Denna reform innebar bland annat att nya körkortsklasser skapades 
som huvudsakligen var baserade på fordonstyp och tyngd snarare än privat 
och yrkeskörning som gällde tidigare. En viktig princip för gränsdragningar i 
diskursen förarurval skiftade därmed. Framöver är det framförallt utsagor 
om personbilsförare i anslutning till de äldre och åldrande som jag följer. I 
samband med körkortsreformen genomfördes också en administrativ förny-
else av körkort. Detta var en lösning som i förbifarten påpekades kunna kny-
tas till förarkontroller, något som vi historiskt sett associerades med äldre 
och åldrande bilförare.  

Hur såg då diskussionen om förnyelse av körkort ut? I den statliga offent-
liga utredningen Körkort och körkortsregistrering SOU 1970:26 betonades 
en ny vinkling på frågan om körkortets giltighetstid, nämligen körkortets 
funktion som ”legitimationshandling”.397 Om körkortet skulle kunna fungera 
som sådan måste körkortet, förutom att det skulle vara svårt att förfalska, 
förnyas regelbundet. Det gick inte att ha gamla körkort med ”inemot 50 år 
gamla fotografier” enligt utredningen.398 Även namnteckningar behövde 
förnyas då de med årens lopp förändrades. Till syvende och sidst nämnde 
utredningen dock att regelbunden förnyelse av körkortet också innebar att 
eventuellt införande av förarkontroll underlättades.399 Den följande proposi-
tionen tog fasta på utredningens förslag och framhöll även den möjligheten 
att framöver knyta förarkontroll till förnyelse av körkort. Konkret handlade 
det berörda förslaget om att körkortet skulle förnyas vart tionde år vilket 
också gick igenom och infördes i 1972 års körkortslagstiftning.400 Denna 
administrativa förnyelse av körkort motiverades med andra ord inte av tra-
fiksäkerhet utan snarare i första hand av skäl utanför transportsektorn.  

Efter denna ganska tysta början blev det om möjligt ännu tystare om äldre 
och åldrande bilförare i statliga betänkanden och riksdagstryck. Äldres bil-
körning eller bilkörning i hög ålder var dock inte frånvarande som en natio-
nell övergripande fråga utan fanns hos bland annat Trafiksäkerhetsverket. I 
Sveriges första nationella arbetsprogram för trafiksäkerhet från 1969 före-
skrevs till exempel att Trafiksäkerhetsverket och Socialstyrelsen skulle un-
dersöka ”de praktiska” möjligheterna till stickprovskontroller och förarkon-
troller.401 I arbetsprogrammet för år 1972-1974 specificerades att regelbun-
den hälsokontroll skulle utredas i första hand av ”vissa riskgrupper och risk-
företeelser, såsom bussförare och äldre körkortsinnehavare.”402 År 1972 
formulerade till och med Trafiksäkerhetsverket som en möjlig målsättning 
att periodisk förarkontroll skulle genomföras för alla körkortsinnehavare från 

                               
396 SOU 1965:42, prop. 1967:55, SU 1967:89, 3LU 1967:31, rskr 1967:204. 
397 SOU 1970:26, se t.ex. s. 32 ff. 
398 SOU 1970:26, s. 33. 
399 SOU 1970:26, s. 33. 
400 Prop. 1971:65, bet. 1971:TU12, rskr 1971:209 
401 Trafiksäkerhetsverket 1969, s. 13. 
402 Trafiksäkerhetsverket 1972a, s. 21. 
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1 januari 1975.403 I denna skrift om målsättningar framkommer hur verket 
under dessa tidiga år under 1970-talet hade många idéer om hur trafiksäker-
het skulle främjas, där även som synes genomgripande förslag gällande kör-
kortsfrågor ingick. Ett annat exempel var att förarutbildningen helt skulle ske 
i statlig regi.404 

Från slutet av 1970-talet – U-kurvan och periodiska kontroller 
Mot slutet av 1970-talet var det dags igen. Inom loppet av några år behand-
lade två utredningar, Trafiksäkerhetsutredningen och Körkortsmedicinska 
utredningen, äldre och åldrande bilförare i två respektive ett betänkande.405 
Idéerna om stickprovskontroller eller periodisk förarkontroll fick således inte 
gehör förrän nu som en större politisk utredningsfråga. Liksom tidigare är 
det möjligt att följa diskussionen i två delar, en mer statistikorienterad hand-
lande om trafikolyckor och en inriktad på körkortsfrågor. Jag ska ta upp 
olycksstatistiken först eftersom det framförallt är här som stora förändringar 
skedde. 

U-kurvan etableras – ”äldre bilförare” hävdas ha en ökad olycksrisk 
Trafiksäkerhetsutredningens första i detta avseende relevanta betänkande 
Trafikant- och förarutbildning år 1979 behandlade periodisk förarkontroll 
och förarutbildning. Men vad som är centralt för denna avhandling är att 
detta betänkande hävdade att olycksstatistiken pekade på att risken för  
olyckor ökade i högre åldrar. En U-formad olycksstatistikkurva, den som 
senare kallades för ”U-kurvan”, diskuterades. 

I många undersökningar, både svenska och utländska, har sambandet mellan 
olycksrisk och bristande körerfarenhet studerats. Man har kunnat visa att 
unga bilförare (under 25 år) har en förhöjd olycksrisk i jämförelse med me-
delålders förare. Även äldre förare har högre olycksrisk än medelålders föra-
re. Olycksriskkurvan antar en U-form, vars utseende dock varierar mellan 
olika undersökningar.406 

Att U-kurvan började dyka upp och presenteras som fakta under 1970-talet 
var en viktig förändring. Tidigare hade det inte varit möjligt att bestämt häv-
da att ”äldre förare” hade en ökad olycksrisk baserat på statistiska underlag. 
Det hade endast kunnat antas utifrån att dessa förare kanske inte hade en 

                               
403 Trafiksäkerhetsverket 1972b, s. 90. 
404 Trafiksäkerhetsverket 1972b, s. 89 f. 
405 Trafiksäkerhetsutredningens två relevanta betänkanden för denna studie var Ds K 1979:11 
Trafikant och förarutbildning och slutbetänkandet Ds K 1980:6 Trafiksäkerhet: Problem och 
åtgärder, se även riksdagsberättelsen år 1974 K 18. Körkortsmedicinska utredningens 
betänkande var Ds K 1980:12 Körkortsmedicin: enklare rutiner, se även Dir. 1979:95. 
406 Ds K 1979:11, s. 47. 
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tillräckligt god fysisk eller psykisk hälsa. Nu kunde detta som synes i citatet 
ovan också antas ha bekräftats genom statistiska beräkningar. 

U-kurvan bygger på att antalet dödsolyckor eller skadade i olika åldrar re-
lateras till hur mycket förare i dessa åldrar kör. Det är inte olyckor i absoluta 
tal för varje ålderspopulation och inte heller olyckor i relation till hur många 
körkortsinnehavare eller bilinnehavare som finns i respektive population. 
Som kurvans populära namn antyder så innebär U-formen att åldrarna i bör-
jan (unga) och i slutet (äldre) har en ökad olycksrisk medan åldrar däremel-
lan har en lägre risk.  

Denna kurva dök först upp baserad på mindre lokala svenska resvaneun-
dersökningar och liknande internationella studier.407 Resvaneundersökningar 
var nämligen en förutsättning för att kunna skapa U-kurvan eftersom de gav 
information om på vilket sätt och hur mycket människor reste. Det blev till 
exempel möjligt att beräkna sträckan olika ålderskategorier körde bil i me-
deltal per år. Denna information kunde alltså sedan relateras till antalet 
olyckor för respektive kategori. Mot slutet av 1970-talet gjordes dessutom 
den första stora nationella resvaneundersökningen i Sverige vilket betydde 
att det var möjligt att göra statistiska beräkningar på ett mer generaliserbart 
material än tidigare. Detta stärkte ytterligare U-kurvans ställning.408 Redan i 
Trafiksäkerhetsutredningens andra, i detta sammanhang relevanta betänkan-
de, slutbetänkandet Trafiksäkerhet – problem och åtgärder från år 1980, 
utgjorde den nationella resvaneundersökningen från 1978 ett underlag.409 

Komplex statistik – utrymme för motsättningar? 
Genom U-kurvan framträdde med andra ord en bild av att bilförare i högre 
åldrar hade fler olyckor jämfört med förare i medelåldern. I Trafiksäkerhets-
utredningens slutbetänkande var detta en tydlig slutsats och U-kurvan (risk-
tal) lyftes fram. ”Unga och gamla förare” togs upp tillsammans i ett särskilt 
delkapitel.  

Ett av de genomgående resultaten av undersökningen av trafiksäkerhetssitua-
tionen [...] är de höga risktalen för unga och gamla förare. Det är flera fakto-
rer som förklarar dessa höga risktal. Bristande mognad på grund av ungdom 
är en förklaring. Ungdomar kör i större utsträckning i mörker och i höga has-
tigheter och under andra mer riskfyllda förhållanden än mognare förare gör. 
En stor del av förklaringen ligger i bristande erfarenhet. För de äldre bilförar-
na är det funktionsnedsättning som är orsaken i mycket hög grad.410 

                               
407 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 15 ff. 
408 Resvaneundersökningen från 1978 finns publicerad hos Statistiska centralbyrån 1980. 
Tack till Göran Nilsson, statistiker, VTI som jag 2006-02-21 diskuterade resvaneundersök-
ningar med. 
409 Ds K 1980:6, s. 36.  
410 Ds K 1980:6, s. 84. 
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Bristande erfarenhet respektive ungdom utvecklades vidare i separata under-
kapitel. Det framkom, liksom under den förra perioden, att problemen för 
”ungdomar” påstods hänga samman med att de var nyblivna förare och ung-
domlighet, deras karaktär. För ”de äldre bilförarna” framställdes däremot det 
förhöjda ”risktalet” kort och gott som orsakad av funktionsnedsättningar; 
ingen problematisering gjordes.   

Men om vi går till ett av de underlag som Trafiksäkerhetsutredningen an-
vände i de två betänkandena framträdde också en annan bild. I Transport-
forskningsdelegationens sammanställning av forskning om äldre och åldran-
de bilförare och redogörelse av forskningsprogram år 1979 framstod statisti-
ken som betydligt mer komplex. Rapporten berättade till exempel att ”de 
äldre förargruppernas” (bilinnehavares) andel av det totala antalet bilolyckor 
inte var särskilt hög utan jämförbar med förare i medelåldern.411 Rapporten 
nämnde också att ”den åldrande bilföraren” lättare skadades vid olyckor och 
att de kompenserade för sina eventuella svårigheter genom att köra mindre 
och undvika svåra trafikförhållanden.412 Det  var genom det sistnämnda, me-
nade rapporten, som det ”kvantitativa olycksutfallet” hölls nere.413 Hur stati-
stiken skulle tolkas och problematiseras var med andra ord inte helt tydligt. 
Men även här argumenterade dock rapporten för att U-kurvan motiverade en 
särskild uppmärksamhet på ”den äldre förarens situation”.  

Det är således den ur enskild förarsynpunkt höga risken för trafikolycka [U-
kurvan, förf.anm.] och personskada som i första hand motiverar trafiksäker-
hetsforskning inriktad på den äldre förarens situation. [understrykning i ori-
ginal, förf.anm.]414  

I Trafiksäkerhetsutredningens slutbetänkande nämndes dock inte komplexi-
teten i statistiken. Från forskningsrådets rapport passerade utsagorna ett poli-
tiskt galler som endast tillät ett fåtal gå vidare, i detta fall U-kurvan och att 
såväl unga som äldre hade en förhöjd olycksrisk såsom bilförare i trafiken. 

Körkortsmedicinska utredningen behandlade statistik på ett helt annat sätt 
i sitt betänkande. Utredningen varken nämnde U-kurvan i sin kritiska diskus-
sion om periodiska hälsokontroller eller förde fram att bilförare i högre åld-
rar skulle ha en förhöjd olycksrisk. Istället hänvisade utredningen till en  
olycksundersökning som påstod att ”De [äldre] som fortsatt köra bil var inte 
mer riskabla än yngre grupper. I själva verket vållade de äldre färre olyckor 
och begick färre förseelser än ’säkra’ 40-åringar”.415 Här framhävdes med 
andra ord en helt annan slutsats, återigen utan att statistiken förklarades eller 
problematiserades.  

                               
411 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 10. 
412 Transportforskningsdelegationen 1979, se t.ex. s. 15, 23. 
413 Transportforskningsdelegationen 1979, se t.ex. s. i.  
414 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 40. 
415 Ds K 1980:12, s. 111. 
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Det var med andra ord möjligt vid denna tidpunkt att hänvisa till skilda 
sätt att beräkna statistik, olika statistiska utredningar och därigenom kunna 
dra skilda slutsatser om den generella olycksrisken. Men U-kurvan hade en 
förförande kraft. Förutom i Trafiksäkerhetsutredningens slutbetänkande, där 
det ansågs fastställt att ”gamla bilförare” hade en förhöjd olycksrisk, fick U-
kurvan stort genomslag i de mer populära och omfattande informationskam-
panjerna som Trafiksäkerhetsverket drev under 1980-talet, vilket jag behand-
lar senare.   

Periodiska hälsokontroller behandlades men förkastades 
Förutsättningarna för att institutionalisera periodiska läkarundersökningar 
efter en viss högre ålder eller för alla kan tyckas vara mer gynnsamma än på 
länge. U-kurvan hade bidragit till att det var möjligt att hävda att äldre som 
körde bil hade en förhöjd olycksrisk. Riksdagen hade varit positiv mot stick-
provskontroller och Trafiksäkerhetsverket hade gått ut med att ett möjligt 
mål var att införa periodisk hälsokontroll för alla körkortsinnehavare. Men 
sådana förslag gick ändå inte igenom. Den statliga utredning som framförallt 
behandlade frågan, Körkortsmedicinska utredningen, var starkt kritisk i sitt 
betänkande. Jag ska i detta avsnitt redogöra för diskussionen om detta i Tra-
fiksäkerhetsutredningens och Körkortsmedicinska utredningens betänkanden 
för att senare i detta kapitel utveckla hur förutsättningarna för införande av 
sådana lösningar trots förändringarna i olycksstatistiken inte var så fördelak-
tiga. 

Trafiksäkerhetsutredningen tog upp periodisk förarkontroll i sitt betän-
kande Trafikant- och förarutbildning år 1979. Betänkandet hänvisade till 
körkortsreformen och att det var ”hög tid” att behandla periodisk förarkon-
troll eftersom den första förnyelsen av körkort skulle ske år 1982. I samman-
fattningen beskrev utredningen sitt ställningstagande kortfattat: 

TSU [Trafiksäkerhetsutredningen, förf. anm.] har också tagit upp frågan om 
periodisk förnyelse av körkort. Med nuvarande körkortssystem förnyas kör-
kort vart tionde år. Huvudmotivet för detta är att körkortet skall kunna fullgö-
ra sin uppgift som behörighets- och legitimationshandling. I samband med att 
denna bestämmelse infördes uttalades att systemet också medgav att man i 
framtiden, om det fanns behov härav, skulle kunna knyta någon form av peri-
odisk förarkontroll till förnyelsen. TSU har studerat en analys och strukture-
ring av äldre bilförares problem som transportforskningsdelegationen låtit 
genomföra. Vidare har TSU föranstaltat om en utredning av frågan om en 
omprövning av synförmågan hos fordonförare vore motiverad. Vare sig i frå-
ga om äldre förare eller om synförmågan hos förare har genom undersök-
ningarna framkommit belägg för att en omprövning av hälsotillstånd och kör-
skicklighet är motiverad i förhållande till de samhällsekonomiska konsekven-
serna som en sådan ordning skulle medföra. TSU föreslår därför att frågan 
skjuts på framtiden. [understrykning i original, förf.anm.]416  

                               
416 Ds K 1979:11, s. 14. 
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Citatet kan förefalla peka på en liknande konstellation av argument som 
under tidigare årtionden. Lösningar skattades genom ekonomiska över-
väganden där periodisk omprövning av körkort föll till korta. Det problem 
som konstruerades i förra kapitlet, livslångt körkort utan kontroll (av hälsa), 
uppfattar jag som fortfarande aktuellt, den administrativa förnyelsen hade 
inte förändrat detta. I betänkandet skrevs till exempel: ”Svenskt körkort gäll-
er i praktiken under innehavarens livstid även om själva körkortshandlingen 
skall bytas ut vart tionde år.”417 Men den sammanfattande ståndpunkten var 
att periodisk förarkontroll skulle skjutas på framtiden. I Trafiksäkerhetsut-
redningens slutbetänkande hänvisades också frågan till Körkortsmedicinska 
utredningen i vars betänkande den utvecklades. 

Körkortsmedicinska utredningen initierades för att bland annat utreda om 
det var möjligt att göra lättnader i hälsokontrollerna vid erhållande av kör-
kort. I direktiven hävdades att sådana förslag framförts från ”trafikmedi-
cinskt håll”.418 En generell princip i direktiven var också att ”utredaren 
[skall] sträva efter att med beaktande av trafiksäkerhetens krav finna en ord-
ning som medför förenklingar och minskade kostnader för myndigheter och 
enskilda”.419 Lättnader i vissa avseenden i körkortshanteringen och trafiksä-
kerhet var således viktiga riktlinjer för utredningen.  

En fråga som Körkortsmedicinska utredningen därför ställde sig var om 
sjukdom hade samband med trafikolyckor och svaret blev med hänvisning 
till olika studier att sambandet var mycket svagt med ett undantag, nämligen 
alkoholism. Utredningen framförde också argument för varför läkarintyget 
kunde tas bort vid erhållande av körkort och ersättas med hälsodeklaration 
och syntest för dem som körde personbil. För det första så upptäcktes inte 
nya sjukdomar som inte redan skulle ha angetts i hälsodeklarationerna ge-
nom läkarintyg. För det andra var majoriteten av ”körkortstagarna” unga. 
Drygt 88 procent hävdades vara mellan 18-29 år och därför ”i sin mest friska 
ålder”. Hela 67 procent var under 19 år. Detta var, menade utredningen, 
människor som varit under kontinuerlig hälsokontroll hela sin skoltid och 
svårare sjukdomar borde ha upptäckts redan då. Att kräva ytterligare en lä-
karundersökning för dessa var inte ”meningsfullt”.420 Förslaget om lättnader i 
hälsokontrollen för erhållande av körkort gick igenom och infördes år 
1982.421 Det är också möjligt att se att erhållande av körkort fortfarande as-
socierades med unga åldrar. 

Utredningen behandlade också periodiska hälsokontroller. Tre närliggan-
de lösningar togs upp: periodiska läkarundersökningar, periodiska hälsode-
klarationer och anmälningsplikt till körkortsmyndighet.422 Om kontroller av 

                               
417 Ds K 1979:11, s. 96. 
418 Ds K 1980:12, s. 2. 
419 Ds K 1980:12, s. 13. 
420 Ds K 1980:12, s. 98. 
421 Prop. 1981/82:9, bet. 1981/82:TU2, rskr 1981/82:12 
422 Ds K 1980:12, s. 108–115. 
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hälsa hävdades att det inte fanns något som kunde tyda på att ”rutinmässiga 
periodiska hälsokontroller [läkarundersökningar, förf, anm.] av förare ur 
cost/benifit-synpunkt är försvarbara (med hänsyn till reduktion av olycksfal-
len).”423 Detta påstods enligt utredningen i en internationell rapport från 
Världshälsoorganisationen (WHO). Återigen framkom det ekonomiska sättet 
att väga lösningar i kostnader och vinster, som jag nämnde i anslutning till 
den förra perioden, denna gång som synes vidhäftad med namnet ”cost-
benifit”-analys.  

Som jag tidigare tog upp intog denna utredning en helt annan position 
gällande den generella olycksrisken än Trafiksäkerhetsutredningens slutbe-
tänkande. Körkortsmedicinska utredningen hävdade att äldre som körde bil 
var inblandade i färre olyckor.424 Erfarenhet och kompensation, att de undvek 
svåra trafiksituationer, var förklaringar till att deras funktionsnedsättningar 
inte ökade inblandningen i olyckor. Istället för periodiska hälsokontroller 
framhävdes lösningar baserade på information till dels läkare och dels äldre 
själva om funktionsnedsättningar.  

Ålderströsklar för nedsättning av funktioner som har samband med kördug-
ligheten kan knappast fastställas. Socialstyrelsen har i sina anvisningar (MF 
1975:81) tagit fasta på detta och uttalat att ’de funktionsförändringar som föl-
jer av stigande ålder bör uppmärksammas och patienten informeras härom’. 
Sådan information med avseende på den enskildes aktuella situation rörande 
kördugligheten ger den äldre motorfordonsföraren möjlighet att kompensera 
eventuella handikapp eller att avstå från bilkörning. F.ö. bör framhållas att 
äldre körkortshavare inte behöver särbehandlas eftersom för dem gäller sam-
ma regler som för andra rörande anmälan till körkortsmyndighet om trafik-
riskabla sjukdomar.425 

Utredningen ifrågasatte sålunda inte själva relevansen av att fokusera på 
äldre och åldrande bilförare utan snarare specifika lösningar som periodiska 
läkarundersökningar från och med en viss högre ålder. I detta sammanhang 
är den sista meningen i citatet ovan ytterst intressant eftersom den stack ut. 
Hitintills hade utsagor om särbehandling, som jag har kunnat se, knappt fö-
rekommit i de statliga betänkandena.  

Det andra förslaget som diskuterades var periodiska hälsodeklarationer.  
Vid erhållande av körkort var förslaget att läkarintyget skulle ersättas med 
självdeklarationer av hälsa och synprövning. Hur togs då hälsodeklarationer 
upp i samband med omprövning av körkort? Det förkastades på liknande 
premisser som periodiska läkarundersökningar, nämligen att kostnaderna 
blev för stora. Utredningen menade också att: ”De [aktuella olämpliga förar-

                               
423 Ds K 1980:12, s. 109. 
424 Ds K 1980:12, s. 111. 
425 Ds K 1980:12, s. 111. 



 149

na] är till antalet få och kan bli kända på enklare sätt än genom periodisk 
kontroll av hälsodeklarationer”.426  

Så hur skulle då de som var olämpliga bli kända? Det tredje förslaget 
“anmälan till körkortsmyndighet av trafikfarlig sjukdom” var vad som utred-
ningen ansåg mest önskvärt. Inga större ändringar föreslogs dock, läkarnas 
anmälningsplikt skulle vara frivillig med ett undantag. Anmälan av alkohol- 
och drogmissbruk borde bli tvingande. Varken tvingande anmälningsplikt 
för läkare vid alkohol- och drogberoende eller förändringar gällande om-
prövning av körkort genomfördes.427 

Periodisk förarkontroll vid hög ålder fick således inte stöd denna gång 
heller. Körkortsmedicinska utredningen motsatte sig detta kraftigt. Istället 
blev information och utbildning428 samt ökad forskning viktiga lösningar 
under denna period där trafiksäkerhet och olycksrisker alltmer diskuterades. 
Dessa lösningar genomfördes av bland annat Trafiksäkerhetsverket och 
Transportforskningsdelegationen. 

Trafiksäkerhetsverket och Transportforskningsdelegationen – 
informationskampanjer och forskning 
Även om frågor om äldre och åldrande bilförare försvann från den politiska 
dagordningen i statliga betänkanden under 1980-talet så arbetade både Tra-
fiksäkerhetsverket och Transportforskningsdelegationen parallellt med frå-
gorna under denna period. Dessa två statliga instanser framträder som vikti-
ga emergensytor där utsagor om äldre och åldrande bilförare florerade. Des-
sa instanser kan betraktas ligga i den nationella statliga transportpolitikens 
periferi där samma utsagor som finns i riksdagstryck och regeringens betän-
kanden blir synliga samtidigt som det också finns en större variation. Det är 
också svårt att göra en avgränsning av politik eftersom statliga myndigheter 
skulle kunna beskrivas som regeringens förlängda arm, de både influerar 
regeringen och styrs av den. Eftersom det intressanta framförallt är att förstå 
hur utsagorna utvecklas och regleras så ska jag kort ta upp hur äldre och 
åldrande bilförare diskuterades hos dessa två statliga instanser för att fördju-
pa förståelsen. 

                               
426 Ds K 1980:12, s. 113. 
427 Enligt Vägverket 2005 skedde en förändring år 1981 i formuleringarna av anmälningsplik-
ten i Körkortsförordningen. Från att frivillighet i högre grad betonats genom borde förändra-
des formuleringen till skall. Undantag från anmälan kunde dock göras ifall läkaren kunde anta 
att patienten skulle följa tillsägelsen om att inte köra bil. Denna förändring menar jag är ett 
exempel på att det inte var så att sjukdomar ignorerades under 1970-talet utan att medan 
periodiska hälsokontroller inte var aktuella så skärptes istället läkarens anmälningsplikt, 
åtminstone i formuleringen. Denna anmälningsplikt och vad som upplevs vara läkares under-
låtenhet att följa den fortsätter dock att uppfattas som ett problem fram till den nyss nämnda 
utredningen av Vägverket, se Vägverket 2005, s. 16 f. 
428 Jag gör ingen tydlig gränsdragning mellan lösningarna information och utbildning. Ibland 
används fortbildning som ett led i informationskampanjer. 
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1970- och 1980-talet var en tid präglad av stora kampanjer från Trafiksä-
kerhetsverket. Några exempel var rattonykterhet år 1975, ”det gåtfulla fol-
ket” år 1976, ”barn är mjuka, bilar är hårda” år 1981-1982.429 Även om äldre 
gjordes kampanjer. Huvudkampanjen år 1982 var ”Äldre i trafiken” som 
skulle informera både äldre och andra trafikanter om ”äldres begränsningar” 
i trafiken. Kampanjen berörde äldre som ”oskyddade trafikanter”.430 År 1987 
kom sedermera en omfattande och rikstäckande kampanj om äldres bilkör-
ning. En folder kallad ”Klara fakta” distribuerades i 5000 exemplar till di-
striktsläkare. En andra folder kallad ”En del av dina patienter borde inte köra 
bil” gavs i 8000 exemplar till distriktssköterskor. En tredje skrift ”En del 
borde inte köra bil” skickades till alla personbilsägare över 65 år, 440 000 
personer. En affisch kallad ”Bilistens åldrar” producerades också för att 
bland annat kunna sättas upp i väntrum på vårdcentraler.431 Särskilt den tred-
je foldern riktad till personbilsägare väckte genom sin rubrik upprörda käns-
lor och debatterades i pressen.432 Ytterligare några år senare producerar Tra-
fiksäkerhetsverket tillsammans med Pensionärernas riksförbund (PRO) och 
Sveriges Pensionärsförbund(SPF) en ny broschyr. Denna gång med namnet 
”Det är inte bara bilar som blir äldre”.433  

Den stora kampanjen år 1987 vill jag uppmärksamma särskilt eftersom 
den utgör ett exempel på vilken genomslagskraft ålderstrappan och utträde, 
vilka jag introducerade under den förra perioden, kunde ha. Rubrikerna ”En 
del av dina patienter borde inte köra bil” och ”En del borde inte köra bil” 
menar jag kan relateras till utträde. Kampanjen skulle genom information 
hjälpa till med övergången, utträdet, från att vara bilförare till att inte vara 
det. Rubrikerna tydliggjorde också en misstanke om att vissa äldre männi-
skor redan borde ha utträtt, de fanns kvar som bilförare och skulle ledas över 
gränsen. Problemet för denna kampanj, och som jag även uppfattar gällde 
mer generellt vid denna tid, var således att vissa olämpliga förare fortfarande 
kunde tänkas köra. Detta kan kontrasteras mot hur det drygt ett decennium 
senare blev möjligt att hävda att det överskuggande problemet var att vissa 
äldre slutade köra bil för tidigt. Istället borde bilkörningen förlängas så länge 
som möjligt. Det är också intressant att notera hur en affisch som illustrerade 
bilistens åldrar skapades med ålderstrappan som förlaga (se nedan).  

 

                               
429 Trafiksäkerhetsverket 1988, 1992.  
430 Trafiksäkerhetsverket 1988 s. 65. Se även Trafiksäkerhetsverket 1982 som är en kun-
skapsöversikt och del av kampanjförberedelsen. Jfr Trafiksäkerhetsverket 1975, s. 38 som 
nämner en mindre kampanj om äldre trafikanter som genomfördes redan år 1974. 
431 För kampanjen se Trafiksäkerhetsverket 1987 a,b,c,d. Jfr även Trafiksäkerhetsverket 1985, 
som är en problembeskrivning och sammanställning av forskning. 
432 Se utvärderingen av kampanjen, Trafiksäkerhetsverket 1987e.  
433 Trafiksäkerhetsverket 1989.  
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Affischen ”Bilistens åldrar” illustrerar ålderstrappan för bilförare. Den användes i 
Trafiksäkerhetsverkets ”Äldrekampanj 1987”.  

Även om olika åldrars problem angavs så var det i samband med kampanjen 
om äldres bilkörning som affischen producerades, vilket jag menar tyder på 
att ålderstrappan, såsom Håkan Jönson föreslagit, var en tankefigur som 
särskilt ordnade utsagor om de äldre och åldrande.434 

Från denna summariska exkursion i trafiksäkerhetsverkets informations-
kampanjer ska jag bege mig till sammanställningar av forskning och forsk-
ningsprogram. Transportforskningsdelegationen bildades med syfte att skapa 
fleråriga övergripande program i transportforskningen. En kritik som hade 
riktats mot tidigare transportforskning var att den hade varit alltför fragmen-
tariserad och ofta haft karaktären av engångsprojekt.435 För äldre och åldran-
de bilförares del publicerades inom kort tid tre kunskapsöversikter hos 
Transportforskningsdelegationen för att strukturera forskningsbehoven om 
de äldre, åldrande och resande. I den första av dem Äldre bilförares säker-
het: kunskapsläge och forskningsbehov år 1979 hävdades att den tidigare 
svenska forskningen om dessa bilförare varit ”av mycket ringa omfattning” 
och att en satsning på området behövdes.436 Åldrande och äldres bilkörning 
blev från och med nu allt viktigare att beforska. Denna första publikation 
utgjorde även ett centralt underlag för såväl Trafiksäkerhetsutredningen som 
Körkortsmedicinska utredningen i frågor om äldre och åldrande bilförare. 
Inom kort publicerades också Äldres säkerhet i trafiken: riktlinjer för fortsatt 

                               
434 Jönson 2001, s. 30 ff. 
435 Englund 2000, s. 12–22. 
436Transportforskningsdelegationen 1979, förord. 
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FoU 1980 samt Äldres säkerhet i trafiken: olycksanalys-litteraturstudie 
1984. Rubrikerna för alla dessa tre publikationer illustrerar hur trafiksäkerhet 
uppträder som övergripande forskningsfråga för äldre som bilförare men 
även som ”oskyddade” trafikanter. Den internationella forskningsvågen om 
äldre och åldrande bilförare som jag talade om tidigare i kapitlet återspegla-
des således också genom avtryck hos svenska statliga forskningsfinansiärer. 
Med detta är dock exkursionen slut och jag analyserar inte sektorsforsk-
ningsfinansiärernas program framöver, såtillvida inte dessa omnämns i de 
politiska texterna.437 

Formeringen av äldre och åldrande bilförare 

Trafiksäkerhet – den dominerande diskursen 
I anslutning till den förra perioden som sträckte sig fram till högertrafikom-
läggningen argumenterade jag för att förarurval och trafiksäkerhet analytiskt 
kunde ses som två skilda diskurser i formeringen om äldre och åldrande bil-
förare. Detta med anledning av hur utsagor i förarurval stod i motsättning till 
utsagor om trafikolyckor, vilka är centrala i diskursen trafiksäkerhet. Det var 
även möjligt att särskilja diskurserna med hänsyn till den historiska utveck-
lingen av dem och deras institutionalisering. En sådan distinktion blir svårare 
att upprätthålla och är otydligare under denna period. Jag fortsätter dock att 
göra en analytisk distinktion mellan diskurserna förarurval och trafiksäker-
het. Denna distinktion är givande att upprätthålla eftersom de motsättningar 
som funnits om periodiska läkarundersökningar i relation till äldre och åld-
rande bilförare i någon mån fortsätter att vara synliga. Med detta sagt kan det 
vara på sin plats att påpeka att körkort tematiskt i hög grad under denna pe-
riod förknippas med trafiksäkerhet, att körkort emellanåt också betraktas 
som ett instrument, en teknologi för trafiksäkerhet. Jag skulle dock vilja 
tillägga att körkortsadministration och –praktiker i sig är så pass omfattande 
verksamheter i samhället att det även av sådana skäl kan finnas anledning att 
göra gränsdragningar och inte ta för givet att körkort på ett oproblematiskt 
sätt alltid handlar om trafiksäkerhet.  

Idealet i diskursen trafiksäkerhet är, inte särskilt överraskande, fortfarande 
trafiksäkerhet. Mer specifikt anges under denna period tre övergripande na-
tionella politiska mål för trafiksäkerheten. Det första är att antalet dödade 

                               
437 År 1984 försvann Transportforskningsdelegationen i samband med en omorganisation där 
rådet gick samman med Kollektivtrafikberedningen, som hade inrättats år 1979. Det nya 
forskningsrådet blev Transportforskningsberedningen. År 1993 blev Transportforskningsbe-
redningen i sin tur Kommunikationsforskningsberedningen som i sin tur blev del av Vinnova 
år 2001. Se översikten över transportforskningens finansiärer av Englund 2000, jfr Englund 
2005, s. 34, 38–43. 
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och skadade ska minska. Det andra är att risktalen för alla trafikantkategorier 
ska minska. För det tredje är det framförallt för de ”oskyddade trafikanterna” 
som risktalet ska minska. Särskilt ”barnens” problem ska beaktas.438 Det görs 
en åtskillnad mellan skyddade och oskyddade trafikanter genom de nationel-
la politiska målen för trafiksäkerhet. Till skyddade hör bilförare, bilpassage-
rare och alla andra som befinner sig i ett fordons skyddande hölje. Oskydda-
de trafikanter är de som går, cyklar, åker moped eller motorcykel. För äldre 
människors del betyder det att bilkörning är åtskiljd från andra sätt att resa 
och röra sig och att frågor om skyddade respektive oskyddade äldre trafikan-
ter ofta tas upp i skilda sammanhang.439  

Mot bakgrund av detta generella intresse för risktal och att sänka risktal 
blev äldre och åldrande bilförare under denna tid av intresse i diskursen tra-
fiksäkerhet. Det går inte att hävda att det fanns ett politiskt fokus på äldres 
bilkörning utan i de övergripande ansträngningarna att främja trafiksäkerhet 
skapades ett flertal problematiseringar. ”De äldre bilförarna” eller ”äldre 
bilförare” blev viktiga begrepp för att beskriva en population som blev ett 
problem för trafiksäkerheten genom förhöjda ”risktal”. Begreppen för 
olycksrisk hade dessutom blivit mer specifika och varierade mellan olika 
utredningar. Statistiken var helt enkelt mer utvecklad. En viktig förändring 
gällde sätten att beräkna den generella olycksrisken. Tidigare hade antalet 
skadade eller dödade i en ålderskategori relaterats till deras andel av den 
totala populationen (t.ex bilinnehavare, körkortsinnehavare). Ett sådant mått 
medförde att äldre fick en förhållandevis låg olycksrisk. Under denna period 
började också olycksstatistik att relateras till exponering, i allmänhet genom 
körsträcka. Genom detta mått fick äldre en förhöjd olycksrisk.  

Det var under 1970-talet som detta nya sätt att utföra statistiska beräk-
ningar växte fram. Dessa beräkningar åskådliggjordes genom U-kurvan, en 
utsaga som började användas. Före U-kurvan menar jag att det inte var möj-
ligt att påstå att bilförare i högre åldrar hade en ökad olycksrisk med den 
statistik som fanns. Men före resvaneundersökningar var i sin tur inte U-
kurvan möjlig. Resvaneundersökningar kan därför ses som en viktig förut-
sättning för U-kurvan, vilken i sin tur likaså var en förutsättning som gjorde 
utsagor om en förhöjd olycksrisk möjlig.  

Äldre och åldrande bilförare gjordes till problem i utsagor om statistik på 
åtminstone fyra sätt. För att förtydliga att utsagorna handlar om en popula-
tion har jag valt benämningen ”de äldre bilförarna” (jfr kap.2). Det första 
problemet var baserat på U-kurvan och kan formuleras som att de äldre bil-
förarna har en högre olycksrisk. Det andra problemet var att de äldre bilfö-

                               
438 Ds K 1980:6, s. 13 f, prop. 1981/82:81, s. 6 ff. 
439 Se t.ex. Transportforskningsdelegationen 1980 för en återkommande användning av be-
greppen. Se Transportforskningsdelegationen 1984 för en tudelning av rapporten i oskyddade 
och skyddade trafikanter skrivna av separata författare. Transportforskningsdelegationen 1979 
tar endast upp äldre som bilförare. I de dokument jag läst från regering och riksdag under 
denna period är det främst äldres bilkörning som diskuteras. 
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rarna är överrepresenterade i vissa typer av olyckor. Det tredje problemet 
handlade inte om olycksrisk utan om risken att skadas när en olycka väl har 
inträffat. Problemet var således att de äldre bilförarna har en högre risk att 
skadas, vilket också emellanåt påpekades innebära att äldre som förare blev 
skevt överrepresenterade vid beräkningar baserade på dödade eller svårt 
skadade i trafiken. Det fjärde problemet var oberoende av frågor om olycks-
risk och byggde på att de äldre bilförarnas andel av olyckorna ökar. De tre 
första problematiseringarna förklarades alla genom fysiologiskt åldrande och 
funktionsnedsättningar. Det fjärde problemet baserade sig huvudsakligen på 
demografiska förändringar. Olyckorna ökade eftersom äldres andel i förar-
populationen ökade, äldre hade oftare bil och de körde dessutom alltmer. 

Jag vill lyfta fram framförallt två problemfigurer i diskursen trafiksäker-
het som jag menar håller samman flera utsagor. De går att avgränsa genom 
att fokusera på två centrala utsagor i de politiska händelserna åren 1979 och 
1980, nämligen problemet att de äldre bilförarna har en ökad olycksrisk 
samt lösningen periodiska hälsokontroller vid hög ålder. Som jag förstår 
Foucaults arkeologi är en riktlinje att studera utsagor i relation till vilka 
andra utsagor de framträder med och med vilka de inte kan framträda. På 
detta sätt blev det möjligt att tydligare se hur den ökade generella olycksris-
ken och periodiska hälsokontroller hade en särskild samvariation. Det verka-
de till exempel svårt att hävda att körkortsåtgärder skulle kunna avhjälpa att 
äldre människor skadades allvarligare när en olycka väl hände. Det verkade 
också svårt att motivera att den demografiska utvecklingen i sig med fler 
bilförare i högre åldrar och därmed fler olyckor med dessa skulle behöva 
innebära särskilda restriktiva körkortslösningar för dessa förare. Demogra-
fiska utsagor förstärkte snarare andra problem. Även utsagor om att äldre 
som körde bil hade en annan typ av olycksmönster där de var överrepresen-
terade i vissa olyckor (och därmed eventuellt underrepresenterade i andra) 
verkade problematiska för att motivera periodisk förarkontroll. Utsagan att 
de äldre bilförarna har en ökad olycksrisk framträder därför som en viktig 
utsaga i relation till utsagan periodisk förarkontroll vid hög ålder. Ur detta 
perspektiv framstår det explicita förnekandet av en generellt ökad olycksrisk 
såsom Körkortsmedicinska utredningen gjorde, i motsats till såväl Trafiksä-
kerhetsutredningen, Transportforskningsdelegationens rapporter och Trafik-
säkerhetsverkets dokument, i en annan dager. Det kan tolkas som ett led i det 
kraftiga avståndstagandet mot periodiska hälsokontroller som också gjordes. 
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Den första problemfiguren framträder genom att låta en generellt ökad 
olycksrisk utgöra problemet och periodiska hälsokontroller vara en möjlig 
lösning.  

Problemfigur: Ökad olycksrisk och periodiska hälsokontroller år 1967-1991 
Problem De äldre bilförarna har en ökad olycksrisk 

Orsak Funktionsnedsättningar genom fysiologiskt åldrande 

Lösning Forskning  

Periodiska hälsokontroller vid hög ålder 

Göra läkarens anmälningsplikt obligatorisk 

Central utsaga U-kurvan 

Periodiska hälsokontroller diskuteras i två varianter, läkarundersökningar 
och självdeklarationer av hälsa. Även nära förknippad är frågan om att skär-
pa läkarens anmälningsplikt. Forskning är också en lösning i problemfigu-
ren. Jag ska diskutera utsägelsepositioner för denna problemfigur senare. 

Den andra problemfiguren som jag vill föra fram bygger på vad som kal-
lades för ”kompensation”.  

Problemfigur: Olycksrisk och kompensation år 1967-1991 
Problem De äldre bilförarna har på vissa sätt en ökad olycksrisk 

Orsak Funktionsnedsättningar genom fysiologiskt åldrande 

Lösning Information och utbildning 

Forskning 

Centralt begrepp Kompensation 

Utsagor om kompensation användes till exempel av Körkortsmedicinska 
utredningen mot utsagan att de äldre bilförarna har en ökad olycksrisk. Utsa-
gor om kompensation kunde således förta utsagan om förhöjd olycksrisk 
baserad på U-kurvan. Åtminstone problematiserade kompensation en sådan 
ökad olycksrisk. Kompensation innebär nämligen att äldre anpassar sin kör-
ning mer eller mindre självmant. De kör mindre och undviker sådana situa-
tioner som upplevs svåra. Även om äldre skulle ha fysiologiska nedsättning-
ar så råkade de därför ändå inte ut för fler olyckor än andra. En rapport från 
Transportforskningsdelegationen kan ytterligare synliggöra hur resonemang-
en förs vid denna tidpunkt. Efter att tveksamhet uttryckts gentemot periodisk 
förarkontroll som åtgärdsstrategi skrev Transportforskningsdelegationen: 

En helt annan forsknings/åtgärdsstrategi, i sammanhanget åldersbetingade 
riskfaktorer, tar sikte på möjligheterna att åstadkomma en på frivillig grund 
anpassad exponering (kompensering) från förarens sida. Detta kan ske genom 
t ex riktad informations- och upplysningsverksamhet om de kapacitetsin-
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skränkningar som ofta inträffar vid tilltagande ålderdom – kompletterad med 
ett utbud av alternativa trafiksäkra färdmedel. Man kan vidare tänka sig vida-
reutbildning och träning av äldre bilförare.440 

Avgränsningen mellan de två problemfigurerna korresponderar med andra 
ord även med den uppdelning som Transportforskningsdelegationen gör år 
1979 av två skilda forsknings/åtgärdsstrategier om ”riskbetingade åldersfak-
torer.”  

Problemfiguren om kompensation är som sagt kompatibel med de olika 
problematiseringarna om olycksrisk även om den samtidigt komplicerar U-
kurvan. I denna problemfigur är viktiga lösningar framförallt information 
och utbildning som kan bidra till att främja relevant kompensation. Jag gör 
ingen tydlig distinktion mellan dessa lösningar utan jag uppfattar att lösning-
arna överlappar där utbildning utgör ett led i informationskampanjer. Infor-
mation och utbildning institutionaliseras under föreliggande period genom 
bland annat Trafiksäkerhetsverket. Även forskning är en viktig lösning. 

Problemfiguren förs fram av såväl Körkortsmedicinska utredningen,  Tra-
fiksäkerhetsutredningen, Trafiksäkerhetsverket, och Transportforsknings-
delegationen. Det är med andra ord en okontroversiell problemfigur som 
delas av skilda utsägelsepositioner.  

Förarurval – problemfigur samvarierar med trafiksäkerhet 
Hur ser då problemfiguren eller -figurerna i förarurval ut under den här pe-
rioden? När det gäller problemformuleringar, orsaker, lösningar och centrala 
begrepp har inga drastiska förändringar ägt rum. Den administrativa för-
nyelse som infördes under denna period kan betraktas ha förbättrat körkorts-
registren samt förbättrat körkortens funktion som identitetshandling. Men 
fortfarande finns grundproblemet med hur kontroll över körkortsinnehavare 
ska upprätthållas under livsloppet. Hur ska olämplighet som inträder efter att 
körkortet erhållits upptäckas?   

Problemfigur: Livslångt körkort utan kontroll (av hälsa) år 1967-1991 
Problem Livslångt körkort utan kontroll av hälsa 

Orsak Funktionsnedsättningar genom fysiologiskt åldrande 

Lösning Forskning  

Periodiska hälsokontroller vid hög ålder 

Göra läkarens anmälningsplikt obligatorisk 

Fortfarande skulle problemet, liksom under den förra perioden, kunna for-
muleras som livslångt körkort utan kontroll av hälsa vilket sammanför 

                               
440 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 44. 
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aspekter om både brister i körkortssystemet och människors åldrande. Den 
viktigaste orsaken till problemet med åldrande är fortfarande associationen 
mellan åldrande och funktionsnedsättningar.  

Denna problemfigur samvarierar med den första problemfiguren om ökad 
olycksrisk och periodiska hälsokontroller. Den olämpliga föraren blir den 
som har en ökad olycksrisk.  

Utsägelsepositioner om periodiska hälsokontroller vid hög ålder 
En analys av utsägelsepositioner är liksom för den förra perioden problema-
tisk. Det är framförallt vid kontroverser som tydliga utsägelsepositioner 
framträder i detta konsensusbetonade material. Jag ska därför inte klargöra 
utsägelsepositionerna för problemfigurerna generellt utan fokuserar på utsa-
gan att de äldre bilförarna har en ökad olycksrisk och lösningen periodiska 
hälsokontroller vid hög ålder. Innan jag går in på detta ska jag först peka på 
några diskursiva element som jag tolkar är drivande till att förslag om perio-
diska hälsokontroller dyker upp. Detta innefattar kommentaren eftersom 
lösningen har debatterats historiskt, den internationella jämförelsen eftersom 
andra länder har infört åtgärden. Båda dessa diskursiva element togs upp i 
samband med den förra perioden. Mer specifikt kan körkortsreformen i bör-
jan av 1970-talet bidra till att lösningen dyker upp eftersom körkortsfrågor är 
uppe på den högsta politiska dagordningen och det dessutom infördes en 
form av periodisering, en administrativ förnyelse av körkort vilket hävdades 
kunna underlätta införandet av periodiska kontroller.  

Den första kontroversen består i att Körkortsmedicinska utredningen intar 
en helt annan position än såväl Trafiksäkerhetsutredningen, Trafiksäkerhets-
verket och Transportforskningsdelegationen till utsagan att de äldre bilförar-
na har en högre olycksrisk. Den andra kontroversen handlar om lösningen 
periodiska hälsokontroller vid hög ålder. En utsägelseposition som är för 
lösningen i början av 1970-talet är Trafiksäkerhetsverket. I slutet av 1960-
talet var också riksdagen genom det tredje lagutskottet positiva. Men den 
Körkortsmedicinska utredningen år 1980 tog kraftigt avstånd. Såväl Trafik-
säkerhetsutredningen som Transportforskningen positionerar sig som öppet 
frågande och därför ganska neutrala.  
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Utsägelsepositioner år 1967-1991 
Kontrovers: De äldre bilförarna har en ökad olycksrisk 

För utsagan Mot utsagan 

Trafiksäkerhetsutredningen Körkortsmedicinska utredningen 

Transportforskningsdelegationen (medicinsk plattform) 

Trafiksäkerhetsverket  

  

Kontrovers: Periodiska hälsokontroller vid hög ålder  

För lösningen  Mot lösningen 

Riksdagen i slutet av 1960-talet Körkortsmedicinska utredningen 

Trafiksäkerhetsverket (medicinsk plattform) 

Körkortsmedicinska utredningen kan också, förutom som en politisk utred-
ning, uppfattas som en medicinsk utsägelseposition eftersom det är Social-
styrelsens föredragande i trafikmedicin som är utredare, Rune Andreasson. 
Han var också ordförande i Sveriges trafikmedicinska förening och verkstäl-
lande direktör i det internationella trafikmedicinska sällskapet (IAATM) och 
talade således från en tydlig och auktoritativ medicinsk plattform.441  

Rörlighet – enstaka utsagor? 
En första fråga är om utsagor om rörlighet explicit blir synliga i relation till 
äldre och åldrande bilförare. Svaret är att sådana utsagor inte är särskilt 
framträdande. Den politiska diskussionen vid decennieskiftet 1970-1980 
fokuserade på den konkreta frågan om periodisk förarkontroll, behandlade 
trafiksäkerhet och lösningar som information och utbildning. Om rörlighet 
inte var uppe i denna centrala kärna av den nationella transportpolitiken går 
det att fundera över om den åtminstone fanns i periferin. Trafiksäkerhetsver-
kets publikationer som jag tittade på tog inte upp rörlighet. Men helt från-
varande var inte frågan. I Transportforskningsdelegationens sammanställ-
ningar och forskningsprogram fördes rörlighet på tal, på sätt som påminner 
om hur frågan började framträda senare. I rapporten från 1979 framfördes 
sju projektområden för forskning och utveckling. Den sjunde punkten hade 
rubriken ”Övergripande frågor rörande de äldres risker och problem i trafi-
ken”. Under denna rubrik gick det att läsa: 

I ett alltmer transportberoende samhälle som det svenska blir rätten till för-
flyttningsmöjlighet och villkoren för individuell rörlighet av största betydelse 
– inte minst ur välfärdssynvinkel. 

                               
441 Andréasson 1994, s. 204–256. 
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De äldre bilförarnas säkerhetsproblem får därför inte enbart ses som en väl 
definierad och isolerad verklighet och därtill kopplad forskningsuppgift. De 
äldres risktagande i trafiken, liksom givetvis alla andra gruppers, måste ses i 
relation till hur gruppens transportbehov uppkommer och vilka villkor som är 
förknippade med olika färdmedelsval. Det gäller villkor som kan uttryckas i 
termer av tillgänglighet, ekonomi och komfort m.m.442 

Rörlighet var dock starkt underordnad trafiksäkerhet. I till exempel rappor-
ten där det nyss nämnda programområdet lades fram nämndes inte rörlighet  
i sammanfattningen. I ett förslag om vilka områden som skulle prioriteras 
fördes endast två fram: ”Fördjupad kunskapsöversikt om individuella ålders-
förändringars trafiksäkerhetsrelevans som underlag för riktad informations- 
och utbildningsverksamhet” samt ”Grundläggande kunskap och kritisk ut-
värdering av den sk U-formade riskkurvan”.443 Om mobilitet kan konstateras 
att det inte utvecklades i några centrala utsagor under denna period. De sål-
lades bort men fanns ändå i bakgrunden.  

Demografi som grund för problematisering av olyckor 
Redan mot slutet av den förra perioden, i förslaget om stickprovskontroller, 
började utsagor om den demografiska utvecklingen att framträda i former-
ingen av äldre och åldrande bilförare. Nu blev demografiska redogörelser allt 
viktigare och kunde till och med användas, utan hänvisning till olycksrisk, 
som grund för objektifiering av äldre och åldrande bilförare. Detta uttrycktes 
tydligt i Transportforskningsdelegationens rapport. Två av sex punkter i 
rapportens sammanfattning var formulerade:  

Man kan förvänta att antalet och andelen äldre bilförare snabbt kommer att 
öka under kommande årtionden. De äldre kommer att utgöra en stor och från 
trafiksäkerhetssynvinkel viktig grupp. 

De äldre bilförarnas inblandning i trafikolyckor ökar trendmässigt i Sveri-
ge.444 

Om den demografiska utvecklingen pekade på en ökning av andelen äldre 
generellt i samhället så hävdades ökningen av ”de äldre bilförarna” bli ac-
centuerad. Flera av dem som tog körkort och skaffade bil under massbilis-

                               
442 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 47. 
443 Transportforskningsdelegationen 1979, bil. 2, s. 1. Programområdena som prioriterades 
kallades tidigare i rapporten också för ”Åldersförändringars trafiksäkerhetsrelevans” och 
Äldre förares risknivå och olycksmönster”. Jfr Transportforskningsdelegationen 1980 där 
mobilitet upp men är underordnad trafiksäkerhet. Denna publikation skiljer sig dock något 
från de andra eftersom den behandlar den äldre trafikanten, både bilkörning och andra sätt att 
röra sig. Transportforskningsdelegationen 1984 är ett exempel på en studie som nästan uteslu-
tande fokuserar på trafiksäkerhet för äldre och åldrande bilförares del. 
444 Transportforskningsdelegationen 1979, s. i. 
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mens första decennium på 1950-talet började nämligen bli äldre. De kom-
mande äldre kohorterna skulle bestå av allt högre andelar bilförare. Detta 
förutan så påstods också förarna i kommande kohorter ha en mer bilberoende 
och bilintensiv livsstil. Om dessa förare ökade kraftigt i förarpopulationen 
och dessutom körde mer kan det samtidigt tyckas vara en rimlig konsekvens 
att deras andel av olyckorna ökade, oavsett vilken olycksrisk de hade. De-
mografiska utsagor samvarierade med och förstärkte utsagor om olycksrisk 
men kan också uppfattas som utsagor som i sig förstärkte ett ökat fokus på 
äldres bilkörning. 

Fokus på föraren och anpassning av föraren 
Under denna period uppmärksammades såväl fordon som trafikmiljö i rela-
tion till bilföraren. Det kan således uppfattas finnas en förskjutning i hur 
utsagorna ordnades i relation till trafikant-fordon-väg. Men beträffande äldre 
och åldrande bilförare kvarstod dock ett tydligt fokus på föraren i transport-
politiken. De lösningar som diskuterades, förutom forskning, var periodisk 
förarkontroll, information och utbildning. Dessa riktade sig till föraren. Lös-
ningar som handlade om fordon, väg, trafikmiljö alternativt samhällsplane-
ring kom inte upp på den politiska agendan. Det var den äldre som utgjorde 
ett problem och som behövde anpassas eller modifieras på olika sätt.  

I transportpolitikens periferi diskuteras dock ett större antal lösningar. 
Transportforskningsdelegationen påpekade i sin rapport från 1979 att:  

Det är här väsentligt att framhålla att de äldres säkerhetsproblem inte ensidigt 
betraktas som renodlade individuella svårigheter. Riskerna uppstår i samspel 
med en komplicerad och på många sätt bristfällig omgivning. En målsättning 
måste därför vara att primärt anpassa fordon, trafikmiljö och samhällsorgani-
sation (t ex färdmedelsutbud) till den åldrande människans förutsättningar 
och behov. [understrykning i original, förf.anm.]445 

Andra lösningar togs således upp i anslutning till forskning. Samtidigt pro-
blematiserades i kunskapsbakgrunden i rapporten nästan uteslutande åldran-
de och funktionsnedsättningar. Det fördes få resonemang om vilka brister i 
fordon som kunde drabba ”den åldrande människan” särskilt hårt eller vilka 
brister som fanns i samhällsplanering eller trafikmiljön.  Den bild som fram-
träder även hos Transportforskningsdelegationen är därför att det fortfarande 
är föraren som är i fokus och utgör problemet. Detta är intressant att notera 
med tanke på att behovet av att uppmärksamma äldres bilkörning ur ett tra-
fiksäkerhetsperspektiv samtidigt motiverades inte endast av ”höga risktal” 
utan även av risken att skadas när en olycka väl hade skett (jfr kap. 8).446 

                               
445 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 42. 
446 Se t.ex. Transportforskningsdelegationen 1979, s. 40. 
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Lösningar för denna ökade risk att skadas skulle, som jag förstår det, i första 
hand handla om just trafikmiljö och fordon.  

Viljan till sanning – medicin och olycksstatistik 
Under den förra perioden tog jag upp viljan till sanning. Under denna period 
finns fortfarande en stark drivkraft till att vilja få kunskap och vetenskapligt 
underlag för politiska beslut och målsättningar. Fortfarande är medicin och 
olycksstatistik två vetenskaper som drar gränser av objektet och influerar 
utsagor i formeringen av äldre och åldrande bilförare i transportpolitiken. 
Vetenskaperna står dock inte längre på ett lika tydligt sätt som under den 
förra perioden i motsättning till varandra utan samverkar i beforskandet av 
äldre och åldrande bilförare. Lösningar som information, utbildning och 
fortsatt forskning förespråkas. En viktig förändring är att periodiska hälso-
kontroller inte längre fördes fram från en medicinsk plattform. I de politiska 
händelserna tar den centrala medicinska företrädaren kraftigt avstånd från 
lösningen under denna period.  

Medicin 
Medikaliseringen av äldre och åldrande bilförare är genomgripande. Medi-
cinska utsagor finns i allt material jag har läst. De framträder i debatten om 
periodisk förarkontroll vid decennieskiftet 1970-1980-talet men eftersom 
lösningen inte förespråkas av medicinska företrädare under denna period, 
bidrar inte den medicinska diskursen till frågor om gränsdragningar för kro-
nologisk ålder för periodiska läkarundersökningar på ett liknande sätt som 
under den förra perioden.447  

Medicinska utsagor ger istället auktoritet och specificerar samband mellan 
funktionsnedsättningar och åldrande. På detta sätt associeras den äldre och 
åldrande bilföraren med nedsättningar. Detta gäller oavsett vilken lösning 
som tas upp, periodisk förarkontroll, information eller utbildning. Det gäller 
oavsett om det handlar om ett statligt betänkande, Trafiksäkerhetsverkets 
eller Transportforskningsdelegationens publikationer.448  

I den rapport från Transportforskningsdelegationen som utgjorde underlag 
för Trafiksäkerhetsutredningen i samband med att ålder, olycksrisk och fö-
rarkontroller behandlades går det att läsa: 

                               
447 Ett undantag finns i Trafiksäkerhetsutredningens betänkande Ds K 1979:11, s. 97 ff. Där 
hänvisas till en undersökning om synförmåga och förarkontroll av docent Anders Hedin vid 
Karolinska universitetssjukhusets ögonklinik. Denna undersökning initierades av Trafiksäker-
hetsutredningen. Hedin nämner att 65 år kan vara en gräns för att ompröva synförmåga men 
framhåller att det vid tillfället sker utveckling av nya mätapparaturer för att kunna mäta olika 
aspekter av syn. Trafiksäkerhetsutredningen slutsats var dock att det var svårt att vid denna 
tidpunkt få ett entydigt svar på hur och ifall omprövning av syn skulle ske. 
448 Det är framförallt i publikationerna från Trafiksäkerhetsverket och Transportforskningsde-
legationen som det finns utförliga redogörelser för dessa samband. 
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Vad man i dagsläget vet är att en rad funktioner av fysiologisk och/eller psy-
kologisk art försämras hos den genomsnittliga människan vid tilltagande kro-
nologisk ålder. Det gäller funktioner som syn, hörsel, korttidsminne, besluts-
förmåga, reaktionsförmåga, muskelkraft, koordinationsförmåga, inlärnings-
förmåga m.m. Prestationsförmåga och effektivitet avtar i varierande grad i 
olika organsystem. [understrykning i original, förf.anm.]449 

Även om kronologisk ålder problematiseras och relateras till såväl psykolo-
giska, fysiologiska och sociala aspekter är det framförallt den fysiologiska 
åldern eller åldrandet som behandlas. I någon mån framträder även psykolo-
gi som vetenskap där nedsättningar i beslutsförmåga och inlärningsförmåga 
diskuteras. Kognition har börjat väcka intresse. De individuella variationerna 
hävdas vara stora men medicinen har ändå en viktig uppgift i att klargöra 
och berätta om de generella sambanden mellan åldrande och funktionsned-
sättningar. 

Genomsnittsvärden på olika funktioner hos det äldre kollektivet säger vidare 
väldigt litet om varje enskild individs förmåga. Funktionsnedsättning sker 
inte på samma sätt och i samma takt för alla människor. De individuella vari-
ationerna är stora. Genomsnittsvärden kan dock vara värdefulla när det gäller 
att identifiera väsentliga problemområden samt ange gränser för vad männi-
skan tål eller förmår i fråga om anpassning, prestationer m m. [understryk-
ning i original, förf.anm.]450  

Nedsättningar i psykologiska och fysiologiska funktioner leder bl a till att in-
dividens anpassningsförmåga till komplicerade tekniska system, t ex att köra 
bil, försämras. Kunskapen härom är dock i många avseenden begränsad och 
några operationellt användbara funktionella åldersmått existerar ej.451  

Det första citatet illustrerar vad jag tidigare tagit upp som en grundläggande 
idé, nämligen att de äldre ska anpassas till transportsystemet, inte tvärtom. 
Statistikens betydelse för medicinsk diskurs är också tydlig. Förutom utsagor 
om det ”genomsnittliga” åldrandet är det möjligt att se hur olika kronologis-
ka åldrar kan relateras till när olika nedsättningar börjar. Från att synfältet 
börjar försämras vid 35-års åldern men där den markanta försämringen sker 
vid 50-års åldern452 så kan man behålla hörseln längre, fram till 65 år453 fast 
förmågan att höra höga toner börjar redan försvinna vid 50 år.454 Sjukdomar 
är fortfarande inte särskilt vanliga vid 70-årsåldern utan dessa kommer sena-
re.455  

                               
449 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 7. 
450 Transport orskningsdelegationen 1979, s. 8. 
451 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 7. 
452 Transportforskningsdelegationen 1984, s. 62. 
453 Transportforskningsdelegationen 1984, s. 60. 
454 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 30. 
455 Transportforskningsdelegationen 1984, s. 63. 



 163

Det går att ana en distinktion mellan friskt och sjukt åldrande, vilket jag 
inte sett tidigare. Men det är det normala (friska) åldrandet som problemati-
seras hos både Transportforskningsdelegationen och Trafiksäkerhetsverket. 
Det är det normala åldrandet och dess nedsättningar som utgör en grund för 
att tala om olycksstatistik och trafiksäkerhet. 

Normalt (eller friskt) åldrande innebär bl a att en rad fysiologiska och psyko-
logiska funktioner gradvis försämras hos människan.456   

Funktionsstörningar p g a normalt åldrande inträder vid olika åldrar och med 
olika snabbhet vilket gör att spridningen i detta hänseende inom en viss ål-
dersgrupp blir större högre upp i åldrarna. Till detta kommer funktionsned-
sättningar p g a olika sjukdomstillstånd och mediciner.457  

Även utsagorna i de politiska betänkandena handlar i första hand om normalt 
åldrande vad jag har kunnat se. 458 

Det finns också enstaka utsagor i periferin om svårigheter att skapa goda 
och användbara kriterier om hälsa i relation till diagnostiska instrument. Den 
intensifierade forskningen problematiserade också, som jag tolkar det, hur 
diagnosinstrument kunde se ut och möjligheterna att göra urval baserat på 
hälsa. Det påpekades nästan vara lönlöst i förhållande till resurserna att ska-
pa mätinstrument eller generella tester, åtminstone om det skulle krävas ve-
tenskapliga belägg för att kriterierna hade relevans för trafikolyckor. Dessa 
utsagor är inte synliga i de politiska betänkandena som jag kunde se men väl 
hos Transportforskningsdelegationen. Som Transportforskningsdelegationen 
skrev i sin rapport från år 1979: 

Djupgående och mot exakthet syftande studier med mål att t ex ta fram 
gränsvärden för körkortstillstånd och apparatur för mätning av funktionen i 
fråga torde i de flesta fall vara omöjliga att genomföra på ett framgångsrikt 
sätt utan mycket stora resursinsatser. 

De mycket varierande medicinska kraven för körkortstillstånd i olika län-
der är ett uttryck för detta. Det gäller inte minst på synförmågans område, 

                               
456 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 37. 
457 Trafiksäkerhetsverket 1985, s. 3.  
458 Ett tecken är att Trafiksäkerhetsutredningen endast talar om funktionsnedsättningar i rela-
tion till åldrande, inte sjukdomar, Ds K 1979:11, s. 95ff., Ds K 1980:6, s. 84 ff. Transport-
forskningsdelegationen 1979 som endast tar upp normalt åldrande utgör också ett centralt 
underlag för Trafiksäkerhetsutredningens betänkanden. Körkortsmedicinska utredningen talar 
på ett liknande sätt om gradvisa ”nedsatta funktioner” (Ds K 1980:12, s. 110) men är också 
något glidande eftersom sjukdomar är en viktig fråga i betänkandet. Det görs dock inte vad 
jag kunnat se någon explicit skillnad mellan normalt eller sjukt åldrande. När Körkortsmedi-
cinska utredningen t.ex. behandlar vad som kallas för ”trafikriskabla sjukdomar” i sitt betän-
kande så tas inte äldre och åldrande bilförare upp i något särskilt avsnitt. Prevalensen i olika 
åldersgrupper för enstaka sjukdomar nämns men det finns inte vad jag kan uppfatta något 
särskilt utpekande av specifika åldrar som generellt problematiska. Med andra ord, enstaka 
sjukdomar ses som mer vanliga vid vissa åldrar men vissa åldrar betraktas inte som sjuk-
domsbenägna, se s. 32–38, 76–86. 
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som ändå är den jämförelsevis minst svårmätbara funktionen och där FoU-
instatser därför kan vara möjliga och önskvärda. [understrykning i original, 
förf.anm.]459  

En allmän slutsats är dock att det föreligger betydande vetenskapligt-
metodmässiga svårigheter att urskilja och utvärdera olika individuella risk-
faktorers betydelse i reell trafikmiljö. Samtidigt måste mycket stora krav på 
tillförlitlighet och exakthet ställas på sådan kunskap som skall ligga till grund 
för t ex indragning av körkort. 460 

Det är inte möjligt att se från vilken eller vilka vetenskaper dessa utsagor 
härstammar men de är i hög grad relevanta för medicin eftersom det handlar 
om att skapa mätinstrument om hälsa. Men det intressanta som jag ser det är 
återigen hur viljan till sanning uttrycks och hur relationen till trafikolyckor 
framställs som central. Den specifika lösningen periodiska hälsokontroller 
förs fram som problematisk i metodhänseende.  

Olycksstatistik 
En genomgripande förändring under denna period handlar om olycksstati-
stik. Från att det inte fanns statistiska utsagor som kunde stödja antaganden 
om en ökad risk så blev det möjligt att under denna period med stöd av stati-
stik på flera sätt hävda att äldre och åldrande bilförare var av intresse. Under 
denna period finns således inte samma motsättning mellan medicin och 
olycksstatistik i formeringen av äldre och åldrande bilförare. Hög ålder, åld-
rande, de äldre och bilkörning problematiseras i de båda fallen. Jag har redan 
tagit upp U-kurvan, ökad risk att skadas och förändrat olycksmönster som 
möjliga sätt att konstruera problem. Motsättningar framträder dock i relation 
i relation till utsagor om generell ökad olycksrisk. 

Ogynnsamma förutsättningar för institutionalisering av 
periodiska hälsokontroller vid hög ålder?  
En fråga som tvingar sig kvar är vilka faktorer som motverkar en institutio-
nalisering av periodiska hälsokontroller vid hög ålder. Först ska jag ge ett 
mer generellt förtydligande. Som jag uppfattar de diskursiva förutsättningar-
na i formeringen så tillåter de frågan om periodiska läkarundersökningar att 
återkomma med jämna mellanrum där olika faktorer kan betraktas vara hind-
rande för institutionalisering vid varje tillfälle. Förarurval är en grund-
läggande diskurs i relation till bilförare där problemet med livslångt körkort 
utan kontroll är så pass centralt att utsagor om periodiska kontroller då och 
då passerar igenom gallersystemet och framträder i det politiska materialet. 
Detta menar jag är möjligt att se genom den ansats jag använder medan det 

                               
459 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 43. 
460 Transportforskningsdelegationen 1979, s. 44. 
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däremot är mer vanskligt att börja diskutera mer detaljerat om vad som hind-
rar institutionalisering. Ur ett foucaultianskt perspektiv är också varför-
frågor lönlösa eftersom det inte är möjligt att förklara varför varje diskursiv 
förändring sker. Men frågan är så pass trängande eftersom de diskursiva 
förutsättningar som jag beskrivit drastiskt har förändrats under denna period. 
I formeringen av äldre och åldrande bilförare har såväl utsagor om popula-
tioner och problematiseringar baserade på trafiksäkerhet kommit. Jag ska 
därför ändå gå utanför ramen och åtminstone kommentera frågan.  

Med utgångspunkt i Foucaults betoning på det synkrona, att utsagor har 
mer gemensamt med andra utsagor i sin samtid än historiska sådana, tolkar 
jag 1970-talet som mer ogynnsam för en institutionalisering än till exempel 
1930-talet. Detta trots förändringarna i olycksstatistiken. Norges införande 
av periodisk förarkontroll för alla skedde enligt Stenøien år 1927.461 Även i 
Sverige var denna fråga uppe vid samma tidpunkt och specifikt utifrån hög 
ålder år 1934. Förslaget gick så långt i den politiska processen att den fördes 
fram av en proposition. Under 1970-talet gjorde Norge lättnader i dessa kon-
troller med hänvisning till kostnadseffektivitet. Det kan betyda att under 
1970-talet hade förutsättningarna förändrats vilket gjorde att utsagor om 
lättnader i generella körkortsåtgärder började spridas och fick gehör. Även 
Sverige genomförde lättnader i kontrollerna av hälsa för erhållande av kör-
kort i början av 1980-talet.  

En tydlig förändring har skett i vetenskapliga utsagor om periodiska häl-
sokontroller vid hög ålder. Lösningen framförs inte längre från ”medicinskt 
håll”, snarare tvärtom. Körkortsmedicinska utredningen tar kraftigt avstånd. 
Är det möjligt att se den förändrade medicinska utsägelsepositionen som 
uttryck för en diskursiv förändring i medicinen mer generellt? Jag menar att 
en sådan tolkning kan göras. Körkortsmedicinska utredningen påstod till 
exempel kort att medicinen hade förändrat sin inställning till körkort för 
”sjuka” och ”handikappade”. 

Nya medicinterapier och ändrade behandlingsmetoder för olika sjukdomar 
har även bidragit till en generösare inställning till sjukas och handikappades 
möjligheter att få eller behålla körkort.462  

I nära anknytning härtill menar jag att framväxten av såväl geriatrik, geron-
tologi och kritiska diskussioner om negativa representationer om de äldre 
kan ställas. De äldre uppmärksammades på ett nytt sätt. En viktig specifik 
förändring var diskussionen om diskriminering av äldre. Körkortsmedicinska 
utredningens utsaga om att äldre människor inte ska särbehandlas kan ses i 
ljuset av att särbehandling av äldre människor även mer generellt behandla-
des i samtiden. Detta är framträdande internationellt även i trafikfrågor. Någ-

                               
461 Stenøien 1992, s. 71. 
462 Ds K 1980:12, s. 27. 
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ra år senare, 1985, tar till exempel OECD:s  första stora forskningssamman-
ställning om äldre trafikanter upp ”hidden ageism” som ett problem.463  

Ytterligare en faktor som skulle kunna vara hindrande är en förändrad syn 
på trafikanten. En sådan tolkning har gjorts av Stenøien om trafiksäkerhets-
diskursen i norsk transportpolitik.464 Hon hävdar att före 1970 ansågs männi-
skan vara rationell och skulle handla på ett riktigt sätt bara hon kände till 
reglerna. Regelverk och trafikantens kunskaper om dessa var viktiga styrme-
del av trafikanten. Trafikantkategorier baserade på avvikelser konstruerades, 
menar Stenøien, och pekades ut. Efter 1970-talet uppfattades istället männi-
skan som attitydstyrd. Detta betydde att normer behövde internaliseras för att 
synas i beteende, eller vara tvingande genom trafikmiljön, såsom exempelvis 
genom väg-gupp. Det räckte inte längre med att informera eller skapa regler. 
Det behövdes mer för att påverka trafikanterna enligt den nya och förändrade 
synen. Detta var, enligt Stenøien, en anledning till att Norge gjorde lättnader 
i den periodiska förarkontrollen. Istället utökades förarutbildningen och blev 
stegvis där moment infördes för att påverka attityderna hos de sökande. Re-
gellättnader kompenserades genom en förlängd förarutbildning. 

I mitt material framträder utsagor som stödjer en sådan tolkning, till ex-
empel kritiken mot olycksfågelshypotesen. Men, vill jag påstå, avvikande 
trafikantkategorier konstrueras och pekas fortfarande ut i den institutionali-
serade trafiksäkerheten. ”Riskgrupper” av trafikanter är i högsta grad av 
intresse. Men antagandet om en förändrad syn på trafikanten som inifrån-
styrd är intressant eftersom den, om det stämmer för svenska förhållanden, 
även ställer kompensation i ett annat ljus. Äldres anpassning av körningen 
var känd under den förra perioden men det är först nu som detta får ett namn. 
”Kompensation” bygger på att människor själva anpassar sitt beteende efter 
upplevda svårigheter. Det talar för en syn på trafikanten som inifrånstyrd där 
trafikantens egna överväganden är centrala och beaktas. Det antas dessutom 
att dessa överväganden kan påverkas. En sådan förändrad syn på trafikanten 
kan innebära att främjande och påverkan av kompensation genom utbildning 
och information uppfattades mer effektivt än periodiska läkarundersökning-
ar. Det kan vara så att förutsättningarna för att arbeta med kompensation var 
mer gynnsamma än för periodiska läkarundersökningar.  

Skapades ”äldre bilförare” efter 1960-talet? 
I detta avsnitt ska jag göra en utvikning och reflektion. Ett begrepp som bli-
vit vanlig under denna period med trafiksäkerhetens framväxt är ”äldre bilfö-
rare”. Med utgångspunkt i filosofen Ian Hackings diskussion om att skapa 
kategorier av människor (making up people) vill jag ställa frågan om äldre 
bilförare fanns som idé och ”fenomen” före 1960-talet. Som sitt exempel 

                               
463 OECD 1985, s. 16. 
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diskuterar Hacking ”multipel personlighet”.465 Han hävdar att multipel per-
sonlighet inte endast skapades som begrepp utan också blev en idé och kli-
niskt fenomen cirka 1875. Innan dess hade endast enstaka möjliga fall upp-
täckts, ett stort antal kom därefter. Går det att resonera på ett liknande sätt 
om äldre bilförare? Är det inte ett besynnerligt resonemang att föra? Jag ska 
med inspiration av Hacking fundera över frågan. 

Jag skulle vilja svara både ja och nej på frågan. En sak är nog ganska 
oomtvistat att hävda, (långt) före 1900-talet fanns varken äldre bilförare eller 
ens bilförare överhuvudtaget. Denna idé är tacksam, till skillnad från exem-
pelvis multipel personlighet, att försöka datera eftersom den hör samman 
med utvecklingen av ett sociotekniskt system, bilismen, som inte existerade 
före dess. Multipel personlighet som betraktas som en psykisk sjukdom eller 
störning är inte lika oproblematisk eftersom de symptom som numera tolkas 
som multipel personlighet ofta antas ha funnits före 1875 även om de hade 
andra namn.  

Det är, om vi fortsätter, svårt att tänka sig att åldersbaserade kategorise-
ringar av förare skulle ha kunnat uppstå innan det blev vanligare att dela in 
livet i olika stadier samt att populationer avgränsades. Vid 1900-talets början 
existerade redan dessa båda sätt att objektifiera äldre människor även om det 
under 1900-talets gång snarare förstärktes än tonades ned. Ett ja-svar på 
frågan om äldre bilförare fanns före 1960-talet skulle vara att eftersom bi-
lismen existerade och konceptet äldre fanns, så fanns också äldre bilförare 
före 1960. Det är möjligt att hävda att äldre bilförare åtminstone fanns som 
potentiell idé i diskursen trafiksäkerhet. Det var genom att påpeka att äldre 
bilförare var få till antalet, att de hade få olyckor totalt sett, det var så diskur-
sen fungerade som en motdiskurs till förarurval. Samtidigt innebar dessa 
utsagor ett förnekande av att äldre bilförare existerade som en relevant 
olyckspopulation. Hög ålder, åldrande och bilkörning var dock intressant i 
transportpolitiken. En stadieindelning av livet fanns, det ansågs vara olämp-
ligt att köra bil vid hög ålder, vilket framkom framförallt i diskursen förar-
urval. Att det var olämpligt att köra bil vid hög ålder handlade om medikali-
seringen av hög ålder och att hälsa tidigt blev en fråga för hur en god bilföra-
re skulle vara. Detta skedde långt före 1960-talet. Äldre bilförare fanns inte 
som ett problem men det var ett problem att körkortsinnehavare åldrades och 
kunde bli olämpliga att inneha ett körkort. 

En av Hackings poänger med sin diskussion om kategorisering av männi-
skor är att detta också bidrar till att skapa nya verkligheter. Det finns en loo-
ping-effekt. Även om det tidigare kunde ha funnits symtom som liknade vad 
som sedan sågs som karaktäristiskt för multipel personlighet innebar ska-
pandet av detta epitet att det uppfattades som en sjukdom och blev föremål 
för medicinskt intresse. Det innebar att människor både kunde agera i enlig-
het med och tolkades genom ett färdigbestämt skript om multipel personlig-
                               
465 Hacking 2002. 
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het. Människor samverkar med kategoriseringar av dem. Det är därför som 
det är möjligt att hävda att multipel personlighet skapades cirka 1875. Be-
greppet äldre bilförare skapades inte efter 1960-talet men ett liknande reso-
nemang om äldre bilförare skulle innebära att den uppmärksamhet och ob-
jektifering i trafiksäkerhet som uppstod efter 1960-talet innebar att äldre 
människor själva, men även andra, var tvungna att förhålla sig till objektifie-
ringen. I trafiksäkerhetsdiskursen är såväl äldre bilförare som de äldre bilfö-
rarna viktiga begrepp och relaterar till specifika frågor och lösningar. Det 
skapades en verklighet av till exempel statistiska undersökningar, informa-
tionskampanjer, uppmuntran till fortbildning och artiklar i massmedier där 
äldre bilförares olycksrisker och funktionsnedsättningar togs upp. Sådana 
förhållanden, om vi resonerar vidare, skulle kunna bidra till att äldre männi-
skor kanske slutade köra bil tidigare, körde i mindre utsträckning, kompen-
serade mer (vilket uppmuntrades) och därigenom fick ett mer typiskt ”äldre 
bilförar”-sätt att köra. På vissa sätt skapades alltså en ”verklighet” med äldre 
bilförare efter 1960-talet. Samtidigt är det viktigt menar jag att uppmärk-
samma att andra diskurser som beaktade hög ålder och åldrande fanns före 
såsom förarurval och att det potentiellt finns en mångfald av diskurser, dis-
kursiva element och begrepp om äldres bilkörning. 

Vad blev svaret? Äldre bilförare kan ha funnits i vissa bemärkelser före 
1960-talet men det är först efter 1960-talet som äldre bilförare blir ett pro-
blem och en viktig population, en relevant olyckspopulation i diskursen tra-
fiksäkerhet. Före dess var det framförallt kronologiska åldrar som särskiljan-
de kriterier för hög ålder och det individuella åldrandet som togs upp i utsa-
gor. Om äldre bilförare associeras till en population, till trafiksäkerhet och 
dessutom innefattar att äldres bilkörning uppmärksammas och problematise-
ras på en bredare front så skapades äldre bilförare efter 1960-talet.  

Dubbla diskurser – kompensation och funktionsnedsättningar 
Eländesperspektivet är framträdande i materialet även om själen som visdom 
från den förra perioden har fått ett namn, nämligen kompensation. Det bety-
der att försiktighet och anpassning, kompensation, har börjat vetenskapliggö-
ras och dessutom fått utgöra grund för lösningar som information och utbild-
ning. På så sätt har positiva utsagor om anpassning uppmärksammats samti-
digt som det sker en märklig problematisering där kompensation börjar for-
mas som en brist. Det räcker inte med att äldre och åldrande bilförare 
kompenserar. Den fungerar inte tillfredsställande på frivillig basis utan sam-
hället måste gripa in och uppmuntra kompensation, sprida information om 
funktionsnedsättningar som kan vara problematiska.  

Utsagor om kompensation blir därför inte lika odelat positiva som utsagor 
om själen som visdom var under den förra perioden eftersom det finns miss-
tankar om bristande kompensation. Trafiksäkerhetsverkets kampanjer om att 
äldre kanske inte slutade köra i tid är tydliga exempel på detta. Kroppen 
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framstår också fortfarande som ett elände, liksom den gjorde under den förra 
perioden. Fokus förefaller ligga på det normala åldrandets fysiologiska funk-
tionsnedsättningar, vilket innebär att alla som åldras blir del av problematise-
ringarna. Olycksstatistiken bidrar till att bekräfta de fysiologiska och psyko-
logiska problem som äldre som kör bil antas ha.  

Men kompensation bidrar ändå till att, vill jag framhäva, mildra eländes-
beskrivningen av dessa förare. De har fysiologiska och psykologiska ned-
sättningar, de har på vissa sätt en förhöjd olycksrisk, men på något sätt han-
terar de detta genom kompensation så att de ändå kan vara lämpliga. Genom 
att kompensation får ett namn blir förklaringarna till varför inte fler olyckor 
sker trots antagandena om funktionsnedsättningar tydligare. Men det illustre-
rar även hur utgångspunkten är att äldre som kör bil är en ”potentiell” risk 
och att frånvaron av olyckor behöver förklaras. Kompensation är något avvi-
kande, det normala är att inte kompensera.  

Det moderna normativa livsloppet, ålderstrappan och utträde 
Under den förra perioden då förarurval var framträdande argumenterade jag 
för att en underliggande tankefigur var det tredelade moderna normativa 
livsloppet, som har åskådliggjorts genom ålderstrappan. Detta har inte för-
ändrats. Både ”unga bilförare” och ”äldre bilförare” struktureras även i cen-
trala trafiksäkerhetssammanhang av ålderstrappan där utsagor om de senare 
förarna mer specifikt uttrycks genom utträde. 

U-kurvan som upp- och nedvänd ålderstrappa 
Det illustrativa exemplet för hur utsagor om olycksrisker i relation till bil-
körning ordnas av ålderstrappan i diskursen trafiksäkerhet är U-kurvan. Jag 
skulle vilja föreslå att U-kurvan lyckas kombinera två viktiga aspekter som 
har gjort den framgångsrik trots att statistiken är mångtydig. U-kurvan ut-
trycker för det första etablerade normer om de äldre och åldrande och för det 
andra är den retoriskt enkel och slagkraftig. Tankemässigt menar jag att det 
är möjligt att betrakta U-kurvan som en upp- och nedvänd, visserligen kraf-
tigt utfasad i kanterna, ålderstrappa. Om vi tänker på den ursprungliga ål-
derstrappan så illustrerar dess höjd hur lyckade olika åldrar är, där medelål-
dern är livsloppets höjdpunkt. Både början och slutet av ålderstrappan utgörs 
av låga trappsteg eftersom både ungdom och ålderdom värderas lägre. För 
den förra perioden föreslog jag att förarurval kunde uppfattas som en varia-
tion av ålderstrappan genom att alltför unga och alltför gamla människor 
ansågs olämpliga som körkortsinnehavare. U-kurvan däremot belyser vilka 
åldrar eller ålderspopulationer som utgör risker eller om vi hårdrar det, utgör 
problem och hot gentemot trafiksäkerheten. På så sätt blir dess höjd minst 
för förare i medelåldern som utgör det minsta problemet medan unga och 
äldre visar på en kraftigt förhöjd kurva. På detta sätt kan U-kurvan betraktas 
uttrycka vad som redan hade misstänkts, att de unga och de äldre inte var 
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riktigt bra bilförare, att de därmed som populationer hade högre risker. Här-
igenom blev den också, vill jag argumentera, nästan uppseendeväckande 
retoriskt kraftfull. Ett exempel kan ges från den informationskampanj jag 
tidigare nämnt från Trafiksäkerhetsverket år 1987. I den skickades bland 
annat 440 000 foldrar ut till alla personbilsägare över 65 år. Foldern var tre 
sidor lång. Första sidan bestod av rubriken: ”En del borde inte köra bil” och 
en liten bild med ett äldre par (70-år) hämtad från affischen ”Bilistens åld-
rar”. Den andra sidan bestod av brödtext och den tredje upptogs av U-kurvan 
och en kort kommentar till denna. Detta utgjorde således den avslutande 
delen i foldern (se nedan). 

 
U-kurvan användes i foldern ”En del borde inte köra bil” som ingick i Trafiksäker-
hetsverkets ”Äldrekampanj 1987”. 

 
U-kurvan redovisades genom ett diagram utan närmare redogörelse eller 
diskussion i en brödtext om vad siffrorna eller staplarna betydde. Det antogs 
räcka med vad som framgick i själva diagrammet och dess rubricering. Efter 
diagrammet skrevs istället kort och gott: 

Som du kan se i diagrammet kan det ha sina risker att köra bil när man är 
äldre. Är man medveten om dem går det att förändra statistiken.  

U-kurvan framställdes därigenom i stort sett som självförklarande vilket kan 
tyckas intressant eftersom den inte spreds till trafiksäkerhetsexperter utan till 
ett stort antal ”vanliga” bilägare med helt skilda bakgrunder. Jag skulle vilja 
föreslå att U-kurvan kunde uppfattas så enkel därför att den relaterade till 
ålderstrappan, just genom att U-kurvan blev något av dess invertering.   
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7. ”Friska äldre bilförare” och ”sjuka äldre 
bilförare” – 1990-talet 

Under den förra perioden blev äldre och åldrande bilförare av intresse i dis-
kursen trafiksäkerhet och lösningar som information, utbildning och forsk-
ning genomfördes. Denna diskurs samverkade med diskursen förarurval och 
motsättningarna mellan de båda diskurserna från den första perioden hade 
till stor del suddats ut. Utsagor om rörlighet i relation till äldre och åldrande 
bilförare var dock i stort sett frånvarande i transportpolitiken. 

Under 1990-talet skulle jag vilja hävda att ett nytt diskursivt brott skedde 
även om det är problematiskt att närmare datera ett sådant skifte. Det är svårt 
att peka på lika drastiska omvälvningar i omvärlden som vid decennieskiftet 
mellan 1960- och 1970-talen, då såväl bilismen som transportpolitiken i 
många avseenden förändrades. Formeringen av äldre och åldrande bilförare 
genomgick dock så pass framträdande förändringar under 1990-talet att jag 
menar att det finns skäl att avgränsa en ny period. Det skapades en dikotomi 
av ”friska äldre bilförare” och ”sjuka äldre bilförare” samtidigt som demens 
utkristalliserades som en viktig fråga. Utsagor om rörlighet började framträ-
da alltmer. Av särskilt intresse är också att det kom utsagor där ålderstrappan 
och utträde framträdde på ett nytt sätt. Det tyder på att en förskjutning har 
ägt rum.  

 Min beskrivning av denna period börjar år 1991. Då kom en rapport från 
Trafiksäkerhetsverket där problematiseringarna av äldre och åldrande bilfö-
rare vändes på ett radikalt sätt och demens nämndes.466 Detta kapitel behand-
lar dock bara perioden fram till år 2000 eftersom jag gör en fördjupad analys 
av åren 2000 till 2006 i ett separat kapitel.  

Kontextuella förändringar 
Även om förändringar gällande bilismen under 1990-talet inte var lika tydli-
ga som då den förra perioden inträdde är det ändå möjligt att peka på några. 
Trafikforskaren Olof Gunnarsson, som har gjort en tredelad periodisering 
sedan 1950-talet med särskild fokus på trafikplanering, låter till exempel 
1990-talet vara en egen period. Under denna period, menar han, blev träng-
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sel och det hållbara samhället allt viktigare frågor. Vetenskapssynen blev 
också mer eklektisk och nollvisionen dök upp för trafiksäkerhetens del.467 
Även Andrew Jamison har talat om 1990-talet som en tid av förändring i den 
offentliga debatten. Bilismen, hävdar han, började debatteras på nytt. Men 
till skillnad från den kritiska debatt som startade under 1960-talet i USA och 
sedan spred sig, fanns denna gång en helt annan systemsyn.  Om det förra 
gången handlade om själva bilismen, trafikolyckor och bilarnas utsläpp, 
fanns i debatten på 1990-talet en mer övergripande syn på bilismen som 
system samt samhällets bilberoende .468  

Det övergripande transportpolitiska målet år 1988 hade fortfarande lik-
nande formuleringar som år 1979 om att tillgodose rörlighet under samhälls-
ekonomisk effektivitet. Målet var att ”erbjuda medborgarna och näringslivet 
i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörj-
ning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.”469 Men till skillnad 
från det tidigare transportpolitiska målet förtydligades detta mål genom fem 
delmål för hela transportsektorn. Dessa var tillgänglighet, effektivitet, säker-
het, god miljö och regional balans.470 Jag ska kort behandla tillgänglighet och 
säkerhet eftersom jag uppfattar att det framförallt är dessa mål som aktuali-
serades i relation till äldre och åldrande bilförare.  

Tillgänglighetsmålet formulerades ”Transportsystemet skall utformas så 
att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan till-
godoses på ett tillfredsställande sätt.” I anslutning till målet nämndes att 
hänsyn måste tas till de speciella krav ”som kan ställas utifrån barnens, de 
äldres och handikappades behov.”471 Tillgänglighet utvecklades dock, vad 
jag kan se, främst i kapitlet ”Handikappfrågor i trafiken”, ett kapitel tydligt 
influerat av handikappolitiken. Satsningarna på en tillgänglig kollektivtrafik 
för handikappade skulle fortsätta. Det talades också om en helhetssyn på 
resande där lösningar som färdtjänst, bilstöd och den nyss nämnda handi-
kappanpassningen av kollektivtrafiken togs upp. Den trafikantkategori som i 
första hand diskuterades var ”handikappade”, inte äldre. 472 För vägtrafiken 
stod trafiksäkerhetsmålen från 1982 fast, där särskilt ”oskyddade trafikanter” 
och bland dem, barnen, skulle beaktas.473 Vidare upphörde Trafiksäkerhets-
verket organisatoriskt år 1993 och ansvaret för trafiksäkerhet övergick till 
Vägverket. Från år 1995 inleddes också från bland annat Vägverkets sida ett 
arbete med att införa en nollvision avseende trafikdödade som en över-
                               
467 Gunnarsson 1997, s. 157 ff. 
468 Jamison 1995. 
469 Prop. 1987/88:50, s. 1. 
470 Prop. 1987/88:50, s. 23. 
471 Prop. 1987/88:50, s. 23. 
472 Prop. 1987/88:50, s. 284–294. Äldre nämns också någon gång i detta sammanhang men 
framförallt används begrepp som handikappade, funktionshindrade och personer med funk-
tionshinder. Diskussionen är också influerad av handikappolitiken och dess mål med normali-
sering och integrering, se t.ex. s. 284 f. 
473 Prop. 1987/88:50, s. 25. 
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gripande politisk målsättning för vägtrafiken. År 1997 togs riksdagsbeslut 
om nollvisionen.474  

Den transportpolitiska propositionen från slutet av 1990-talet innebar ing-
et väsentligt nytt avseende delmålet tillgänglighet i relation till äldre och 
åldrande bilförare. Tillgänglighet diskuterades fortfarande framförallt i rela-
tion till handikappolitiken.475 För delmålet om säkerhet framhävdes nollvi-
sionen.476 En central övergripande förändring var att ”det hållbara samhället” 
lyftes fram. ”Det övergripande målet för transportpolitiken skall vara att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.”477 

Nollvisionen, de äldre i samhället och forskning 
Under 1990-talet infördes sålunda nollvisionen. Visionen innebar ”att inga 
människor skall dödas eller skadas allvarligt i olyckor inom transportsyste-
met.”478 Även om olyckor trots allt skulle inträffa skulle de åtminstone inte 
ge allvarligare fysiska konsekvenser för människan. Vägtransportsystemet 
skulle vara förlåtande. Utformningen av vägar och fordon uppfattades därför 
som central, där människans fysiska förutsättningar att tåla yttre påfrestning-
ar skulle vara normgivande. Ansvaret för trafiksäkerheten uppfattades delat, 
där trafikanten hade ansvar att följa trafikregler och visa hänsyn medan sy-
stemutformarna hade ansvar för vägtransportsystemets utformning och funk-
tion. I praktiken innebar detta att ansvaret förflyttades mot systemutformarna 
eftersom ett misstag inte skulle kunna leda till döden ifall trafikanten följde 
spelreglerna.479 Denna vision kan därför betraktas som ytterligare ett steg i en 
förskjutning i trafikant-fordon-väg; från ett fokus på trafikanten mot väg och 
fordon. Den tidigare vitt spridda utsagan att människan stod för 90 procent 
av olyckorna kan tolkas som passé.480 

Under 1990-talet förändrades inte endast synen på bilismen utan också 
synen på de äldre och åldrande i samhället. Sociologen Chris Phillipsson 
talar exempelvis om en kris i västvärlden för de äldre under 1990-talet, bland 
annat på grund av institutionella och ekonomiska reformer. Från 1970-talet 
började såväl välfärdsstaten som pensionssystemet luckras upp, en föränd-
ring som enligt Phillipsson blev alltmer märkbar under 1990-talet.481 Även 

                               
474 Prop. 1996/97:137, bet. 1997/98:TU4, rskr 1997/98:13. 
475 Prop. 1997/98:56, s. 18 ff.  
476 Prop. 1997/98:56, s. 22 ff. 
477 Prop. 1997/98:56, s.16. De fem delmålen var tillgänglighet, transportkvalité, en säker 
trafik, god miljö och positiv regional utveckling. Se även SOU 1997:35. 
478 Prop. 1996/97:137, s. 5. 
479 För mer utförliga beskrivningar av nollvisionen se prop. 1996/97:137. För en analys av 
retoriken om nollvisonen se Forstorp 2006. 
480 Utsagan är, oavsett vilken bedömning som görs av procentsatsen, ganska ointressant efter-
som det är skadornas följder, dödade och skadade, som har kommit i fokus. 
481 Phillipson 1998, se t.ex. s. 2. 
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för svensk del var 1990-talet ett decennium där välfärdsstaten hade, om inte 
utmanats, så åtminstone blivit annorlunda. Det har kallats för marknadens 
decennium med nya organisationsformer inom offentlig sektor.482 Samtidigt 
hade äldreomsorgen fått minskade resurser i förhållande till ökningen av 
antalet äldre i befolkningen.483  

Decenniet 1990-talet har också beskrivits som en tid där forskningen om 
äldre och åldrande bilförare förändrades. Enligt trafikforskaren Liisa Haka-
mies-Blomqvist började den tidigare ensidiga fokuseringen på trafiksäkerhet 
i forskningen från mitten av 1980-talet att balanseras mot rörlighet.484 Ett 
tidigt uttryck för denna tendens är en OECD-rapport om forskning om äldre 
trafikanter från 1985 där rörlighet togs upp som en viktig fråga även om 
säkerhet i hög grad var i fokus.485  

Politiska händelser där äldre och åldrande bilförare  
blir objekt 

1990-talet – hälsokontroller och demens 
I detta avsnitt ska jag övergripande redogöra för de centrala politiska händel-
serna under 1990-talet i relation till äldre och åldrande bilförare. Två frågor 
blev föremål för politisk utredning, nämligen periodiska hälsokontroller och 
demens. 

Det förstnämnda blev en utredningsfråga när chefen på Kommunikations-
departementet den andra november 1989 tillkallade en kommitté för att utre-
da vissa körkortsfrågor. I direktiven för kommittén stod: 

Tankar på att mer allmänt införa återkommande prov eller tester för rätten att 
behålla körkortet har avvisats vid flera tidigare tillfällen då frågan kommit 
upp, främst med hänvisning till de kraftigt ökade ekonomiska och personella 
resurser som då skulle krävas. Det är emellertid ovedersägligt att reaktions-
förmågan och andra för bilkörning betydelsefulla funktioner avtar med sti-
gande ålder, låt vara med stora individuella variationer i tiden. Funktionsned-
sättningarna kommer som regel inte plötsligt utan under en längre tid, vilket 
gör att de kanske inte märks så mycket i den dagliga tillvaron. 

Det är troligt att sådana naturliga åldersförändringar till betydande del 
kompenseras genom större erfarenhet. Äldre bilförare är emellertid överre-
presenterade vid vissa typer av olyckor, t.ex. vid olyckor i samband med 
vänstersväng, brott mot stopp- och väjningsplikt samt rödljuskörning i dags-
ljus.  

                               
482 Svedberg Nilsson i forskarvolymen SOU 2000:38, s. 225–246. 
483 Szebehely i forskarvolymen SOU 2000:38, s. 171–223. 
484 Hakamies-Blomqvist 2000, s. 17. 
485 OECD 1985. 
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Med tanke på den betydande ökning av vägtrafiken som ägt rum under se-
nare år och det ökande antalet äldre körkortshavare bör saken tas upp på nytt. 
Vad som därvid skulle kunna bli aktuellt är att efter en viss ålder införa krav 
på någon form av återkommande test, som kan ge besked huruvida en förare 
har sådana funktionsnedsättningar att körförmågan allvarligt påverkas och 
som inte kan kompenseras med hjälpmedel. En svårighet är givetvis att fast-
ställa en generell åldersgräns, eftersom de individuella variationerna är så sto-
ra. Att lång tid förflutit från det man avlagt förarprov kan påkalla att prov i 
någon form eller fortbildning kommer till stånd.486  

Återigen initierades den över fem decennier gamla frågan om periodisk om-
prövning av körkort efter en viss hög ålder. Utredningskommittén som tog 
sig namnet Körkort 2000 lät Trafiksäkerhetsverket göra en sammanställning 
av forskning som underlag för sin utredning. Det var en rapport som diskute-
rade äldre och åldrande bilförare i ett brett perspektiv och som dessutom 
radikalt vände på sättet att problematisera jämfört med de två tidigare perio-
derna. Margitta Schelin, som författade rapporten, skrev: ”Trafiken är ett 
problem för äldre trafikantgrupper. Det är således inte i första hand de äldre 
som är ett problem i trafiken”.487 Trafiksäkerhetsverkets rapport gav avtryck i 
slutbetänkandet Säkrare förare.  

Åldrandet är mycket individuellt. Forskning visar att äldre körkortshavare i 
regel kompenserar de genom åldern ökade riskerna genom att anpassa körva-
nor och körsätt till sina funktionsbrister. Kommittén har därför inte funnit 
skäl att införa generella, åldersbetingade begränsningar i behörigheten att 
köra bil. Generella omprov och lämplighetstester har inte heller visat sig ha 
betydelse för trafiksäkerheten i rimlig proportion till de resurser som fordras 
om läkarundersökning eller omprov gjordes obligatoriska vid viss ålder.488  

Svaret på frågan om återkommande test från och med vissa högre åldrar blev 
således från utredningens sida ett kraftfullt nej. Anmärkningsvärt nog gick 
det inte att finna en enda utsägelseposition (förutom direktivet) i dokumen-
ten som förespråkade denna åtgärd. Motiveringarna till avslaget klingade 
välbekant. Periodisk omprövning av körkort kunde inte motiveras av trafik-
säkerhetskäl, åtminstone inte om en avvägning mellan kostnader och vinster 
gjordes. Men Körkort 2000 följde också Trafiksäkerhetsverkets rapport ge-
nom att lyfta fram att trafiksystemet måste anpassas efter ”de äldre körkorts-
havarna”. 

Under de senare decennierna har trafikanten, hennes möjligheter och be-
gränsningar alltmer kommit att användas som en dimensionerande faktor vid 
utformningen av trafiksystemet – vägar, trafikregleringar, fordon, skyddssy-
stem. [---] I en tid då de äldre körkortshavarna snabbt ökar i antal är det än 

                               
486 Dir 1989:55. 
487 Trafiksäkerhetsverket 1991a, s. 6. 
488 SOU 1991:39, s. 16. 
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mer angeläget att trafiksystemet utformas med hänsyn till deras förutsätt-
ningar och begränsningar. Sådant hänsynstagande kan komma till uttryck i 
allt från större bokstäver på vägmärkena, bättre belysning, effektivare av-
bländning till att hastighetsgränserna sätts efter äldre bilförares förutsättning-
ar.489  

Den vändning på problemet som Trafiksäkerhetsverket gjorde i sin rapport 
fick med andra ord gehör även senare i processen. Inte heller yrkesförare 
ansågs behöva utsättas för regelbundna kontroller vid hög ålder eftersom de 
inte utgjorde något samhälleligt ”problem”. De slutade ändå köra före eller 
vid pensionsåldern på 65 år. Körkort 2000 talade även om en ”självmarke-
ringsprincip”. Det var ett körkortsförslag som innebar att ifall någon begick 
en trafikförseelse skulle denna kunna få göra förarprov eller annan lämplig-
hetsprövning. På så sätt skulle olämpliga förare, oavsett om de var äldre eller 
inte, kunna upptäckas. Även den följande propositionen menade att periodis-
ka hälsokontroller inte var aktuellt och att trafikmiljön behövde förbättras, 
men förde dessutom upp ytterligare en aspekt, nämligen fordon. Departe-
mentschefens sammanfattande bedömning, där endast fordon nämndes, löd: 
“Vägverket bör nationellt och internationellt verka för att fordonen bättre 
anpassas till de äldre.”490 Det var således inte endast trafikmiljön utan även 
fordonen som behövde anpassas.  

Förutom att utreda om återkommande test vid hög ålder borde införas 
skulle Körkort 2000, enligt direktivet, mer generellt göra en översyn såväl av 
förarutbildningen som författningarna om körkort. En viktig fråga i denna 
första politiska händelse i början av 1990-talet berörde därför erhållande av 
körkort. Körkort 2000 föreslog i sitt slutbetänkande Säkrare förare att öv-
ningskörningsåldern skulle sänkas till 16 år.491 Argumentet var att de nya 
förarna därmed skulle få större körerfarenhet. Detta fick gehör och år 1993 
sänktes åldern till 16 år.492 Ett annat förslag i slutbetänkandet handlade om 
att införa trafikant- och förarutbildning i gymnasieskolan. Detta för att bland 
annat kunna påverka attityder och skapa insikt om risker.493 Min tolkning i 
anslutning till den förra perioden om en förändrad syn på trafikanten förefal-
ler också kunna tillämpas här. Det handlade inte längre i första hand om 
regelverk och information i relation till trafikanten utan snarare om attityder 
och förhållningssätt. I Säkrare förare berättas också att medianåldern för nya 
körkortsinnehavare var 18 år och fem månader år 1990. Fyra femtedelar av 
alla ungdomar tog körkort innan de fyllt tjugo år.494 Fortfarande förknippades 
erhållande av körkort och nya förare således med unga åldrar. Under 1990-

                               
489 SOU 1991:39, s. 174 f. 
490 Prop. 1992/93:161, s. 40. Jfr Vägverket 1998, s. 44. 
491 Övningskörningsåldern var vid detta förslag 17 ½ år. 
492 Prop. 1992/93:161, bet. 1992/93:TU29, rskr 1992/93:426. 
493 SOU 1991:39, s. 70 f. 
494 SOU 1991:39, s. 70. 
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talets gång luckrades emellertid detta samband upp där såväl körkortstagan-
det började minska som förskjutas upp i åldrarna.495 

Den andra frågan som blev föremål för politisk utredning under 1990-
talet var demens. Tidigare hade funktionsnedsättningar av många olika slag 
tagits upp i relation till åldrande, exempelvis i syn, hörsel och reaktionsför-
måga. Nu skedde en fokusering på demens och kognitiva svårigheter. Tra-
fiksäkerhetsverket nämnde redan år 1991 i sitt underlag till Säkrare förare, 
att demens var ett centralt framtida forskningsområde om äldre och åldrande 
bilförare. Samma år publicerade Trafiksäkerhetsverket en forskningsrapport 
om demens och bilkörning av läkarna Kurt Johansson och Bengt Winblad 
från Centrum för Alzheimerforskning vid Karolinska Institutets geriatriska 
institution. De väckte frågan om inte ”gruppen demenssjuka bilförare” stod 
för en stor del av ”de äldres trafikolycksrisksökning”.496 Propositionen Noll-
visionen och det trafiksäkra samhället knöt an till diskussionen om demens 
och menade att detta behövde utredas.497 År 1997 fick därför Vägverket re-
geringens uppdrag att utreda frågan.  

Vägverket skall i samverkan med berörda utreda äldre förares problem i tra-
fiken och vid behov föreslå åtgärder. Bland annat bör sambandet mellan de-
mens och äldres olycksrisker i trafiken kartläggas. Utredningen bör också be-
skriva problemets tänkbara utveckling, bl.a. mot bakgrund av att gruppen äld-
re blir allt större. I uppdraget ingår att analysera och redovisa de effekter och 
konsekvenser som eventuella förslag kan förväntas ge för det allmänna och 
enskilda.498 

Vägverkets utredning utmynnade i rapporten Äldre bilförares problem i tra-
fiken år 1998. Rapporten var trafiksäkerhetsinriktad och hade ett tydligt tra-
fikmedicinskt perspektiv även om flera andra teman berördes. Demens och 
kognitiva svårigheter lyftes fram och problematiserades. Periodiska hälso-
kontroller var ingalunda politiskt dött utan diskuterades och förkastades. 
Återigen var en viktig motivering att periodiska hälsokontroller vid hög ål-
der inte hade visats ge trafiksäkerhetsvinster.499 Men det fanns ändå ett klart 
intresse hos Vägverket att finna den minoritet ”sjuka bilförare” som inte 
klarade trafiken.  

De flesta länder inriktar sig på generella åtgärder för att ’hjälpa de äldre fö-
rarna’ och inte i första hand på att utveckla system för att hitta den lilla mino-
ritet av sjuka bilförare som inte klarar trafikens krav idag. Detta får ses i lju-

                               
495 Cedersund & Henriksson 2006, s.5.  
496 Trafiksäkerhetsverket 1991b, sammanfattning. Ytterligare ett tecken på att demens upp-
märksammades på ett nytt sätt var att ”demenssjukdomar och andra kognitiva störningar” 
infördes i Vägverkets körkortsmedicinska föreskrifter år 1996 (VVFS:200), se förordet s. 4 i 
Trafikmedicin, Vägverket 2001. 
497 Prop. 1996/97:137, s. 7. 
498 Regeringsbeslut 1997-08-21. 
499 Vägverket 1998, s. 41. 
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set av att dessa länder redan har system för periodiska medicinska kontroller 
som man måhända uppfattar som effektiva i denna fråga. Att vi i Sverige ser 
ett större problem med dessa grupper kan också ses som en effekt av svensk 
kunskap och forskning kring framför allt demenssjukdomar som får anses 
vara världsledande, och att vi i Sverige inte har periodiska kontroller men sö-
ker ett system som på ett än bättre sätt kan hitta de få olämpliga förarna utan 
att utsätta för många andra för onödiga undersökningar och risker att i onö-
dan att bli fråntagna rätten att köra bil.500  

Citatet kan ses som ett exempel på hur diskursen förarurval kunde framträ-
da. Idealet att hitta det perfekta systemet och göra det perfekta urvalet for-
mulerades nästan explicit. Mer specifikt, baserat på att ”delgrupper” av äldre 
behövde identifieras, var utredningens förslag att polisen skulle få skyldighet 
att till länstyrelsen rapportera alla förare över 75 år som råkade ut för trafik-
olycka eller på andra sätt föreföll ha svårigheter att köra bil. Dessa förare 
skulle sedan genomgå en medicinsk undersökning. Förslaget innebar alltså 
ingen generell kontroll men en särbehandling vid trafikincidenter. Detta kan 
ses som en särskild åldersrelaterad ”självmarkeringsprincip”, såsom den 
diskuterades några år tidigare i slutbetänkandet av Körkort 2000.  

Vägverkets utredning remissbehandlades men diskuterades inte i någon 
proposition utan lades till handlingarna i november 2001. Motiveringen var 
att utredningens förslag mestadels handlade om ”informations- eller utred-
ningsinsatser” eller på andra sätt föll inom det ansvarsområde som Vägver-
ket redan hade. Förslag om omprövning av körkort skulle behandlas vidare i 
regeringskansliet inom ramen för ”förändringar i EU:s körkortsdirektiv”.501 
Jag berör kort EU:s körkortsdirektiv senare i samband med harmonisering av 
körkort, åldersgränser och yrkesförare. 

Denna utveckling med ett ökat intresse för demens och bilkörning kan 
också ses mot bakgrund av en institutionalisering av frågan. Vid Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge startade år 1996 ett trafikmedicinskt cent-
rum.502 En av specialiteterna var körkortsmedicinska utredningar vid kogniti-
va svårigheter och demens. Demens och bilkörning var således inte endast 
en fråga som diskuterades i politiken utan blev också under 1990-talet en 
verksamhet i samhället dit bilförare kunde remitteras för fördjupade under-
sökningar. 

Fortfarande komplex olycksstatistik 
Från redogörelsen av de politiska utredningsfrågorna om periodiska hälso-
kontroller och demens ska jag lyfta fram ytterligare några aspekter på hur 
äldre och åldrande bilförare diskuterades i politiken. Jag har redan nämnt att 
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trafikmiljö och fordon togs upp. Hur såg då frågan om olycksrisk ut? Den 
har ju haft stor betydelse i formeringen av äldre och åldrande bilförare tidi-
gare i historien.  

Under 1990-talet var olycksstatistiken fortfarande komplex där äldre som 
körde bil kunde anges som ett problem för trafiksäkerhet på flera sätt, alter-
nativt inte alls vara av större intresse. Det fanns med andra ord inga markan-
ta förändringar avseende olycksstatistik jämfört med 1970- och 1980-talen. 
Jag ska ge två exempel på olycksstatistikens komplexitet, den ena där 
olycksrisken per förare framhävdes och den andra där olyckorna relaterades 
till exponering (U-kurvan). Det första exemplet kommer från slutbetänkan-
det Säkrare förare av Körkort 2000. 

Äldre förares höga skaderisker – risken att per körd kilometer råka ut för en 
trafikolycka och därvid skadas – är i regel mycket väldokumenterade [---]. 
Vidare är den högre skaderisken, särskilt från 75-årsåldern, ett uttryck inte 
bara för sådana funktionsnedsättningar som leder till ökad sannolikhet att 
råka ut för trafikolycka, utan också för ökad skörhet. [---] De äldre förarna är 
emellertid per individ inblandade i få olyckor. [---] Härav följer att de äldre 
bilförarna inte är överrepresenterade i trafikolyckor, snarare tvärtom. [---] 
Skillnaden mellan den äldsta och yngsta gruppen är som ett till åtta, vilket in-
nebär att den relativa frekvensen olycksförare i yngsta gruppen är åtta gånger 
högre än i den allra äldsta (över 80 år). Den främsta förklaringen är naturligt-
vis olikheter i antalet aktiva förare och i körvanor.503  

Det andra exemplet härstammar från forskningsrapporten om demens från 
Trafiksäkerhetsverket. 

De äldre bilförarnas olyckor har under en längre tid inte rönt någon större 
uppmärksamhet, då de i absoluta tal mätt är relativt få, jämfört med bilförare i 
andra åldersgrupper. Om man vid beräkningen av olycksrisken tar hänsyn till 
riskexponeringen, dvs antalet körda kilometer, blir dock den äldre bilförarens 
risk att bli delaktig i trafikolycka klart större, och i paritet med de yngre bilfö-
rarna. [---] Under senare år har de äldres situation i trafiken uppmärk-
sammats allt mer. De äldre bilförarnas ökade olycksrisk, deras större andel av 
vissa typer av olyckor och dödsolyckor, deras större andel av att vara orsa-
kande av olyckan, och sist, men icke minst, den under kommande åren kraf-
tiga ökningen av antalet äldre bilförare, har medfört att man diskuterar åtgär-
der för att komma till rätta med de äldre bilförarnas olycksrisk.504  

Körkort 2000 och Trafiksäkerhetsverket intog som synes skilda utsägelsepo-
sitioner. Den förra framhöll att ”de äldre förarna” inte hade en ökad olycks-
risk medan den senare förde fram att så var fallet. Samtidigt illustrerar cita-
ten komplexiteten i olycksrisken och hur samma utsagor kan förekomma i de 
båda fallen. Det framkommer också i citaten hur ökad fysisk skörhet och 
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kompensation komplicerade bilden liksom under 1970- och 1980-talen, En 
ny utsaga handlade dock om att ”de äldre bilförarna” oftare skulle vara an-
svariga vid en olycka. Jag har emellertid inte funnit att denna utsaga åter-
kommer i materialet och har därför inte gått vidare med den.505  

Liksom under den förra perioden samvarierade utsagor om demografi och 
olyckor. Eftersom alltfler äldre hade körkort och körde bil påpekades även 
att deras olycksinblandning trendmässigt ökade. Särskilt i Vägverkets rap-
port från år 1998 fördes detta fram som en oroväckande trend och illustrera-
des i diagram som visade hur äldres andel av den totala andelen bilförar-
olyckor ökade stadigt.506 Men den demografiska utvecklingen kunde också 
framställas på ett annat sätt i relation till olyckor. Körkort 2000 pekade sna-
rare på en ljus framtida utveckling för den totala trafiksäkerheten. 

Vad händer år 2000 när de äldre förarna ökat med en tredjedel? Generellt 
gäller att ökande trafik medför ökat antal olyckor. Fler äldre bilförare kom-
mer därför som självklar följd att innebära att antalet olyckor där äldre är in-
blandade ökar. Olycksökningen kommer emellertid proportionellt sett att bli 
mindre än ökningen i antalet äldre körkortshavare, under förutsättning att den 
genomsnittlige äldre körkortshavaren inte ändrar sina körvanor jämfört med 
dagens.507  

Utsagorna om olycksstatistik förefaller således i stort sett inte ha förändrats i 
jämförelse med den förra perioden. Det fanns skilda sätt att formulera stati-
stiken. Demografiska utsagor var fortfarande viktiga och kunde förstärka 
utsagor om olycksstatistik.  

                               
505 I forskning har emellertid denna utsaga problematiserats och diskuterats ur skilda syn-
vinklar. Liksom i fallet med olycksrisk finns inga entydiga ställningstaganden. Eftersom äldre 
som kör bil statistiskt sett har andra resvanor (kompenserar) samt är mer fysiskt sköra blir 
jämförelser med andra kategorier gällande olyckor, även för  ansvarighet, svårtolkade och kan 
förklaras på flera sätt. Jag har dock inte gått vidare med frågan om ansvarighet eftersom det 
inte är någon stor fråga i det politiska materialet. 
506 Ett första diagram beskriver dödade personbilsförare 65 år och äldre i procent av alla 
dödade personbilsförare från 1956 till 1996. Ett andra diagram beskriver utvecklingen av 
antalet dödade bilförare 65 år och uppåt och antalet dödade bilförare under 65 år från 1956 till 
1996 i två kurvor. Ett tredje diagram beskriver hur utvecklingen i två ålderskategorier, 65–74 
och 75 år och äldre har sett ut i relation till varandra från 1985 till 1996 baserat på antal döda-
de bilförare. Ett fjärde diagram visar i procent utvecklingen av svårt skadade i två ålderskate-
gorier, 65–74 år respektive 75 år och äldre i relation till alla svårt skadade bilförare från år 
1985 till 1996. Ett femte diagram handlar om utvecklingen i procent av andelen delaktiga 
bilförare i personskadeolyckor i två ålderskategorier, 65 år och uppåt samt 75 år och uppåt, i 
relation till alla delaktiga förare från 1966 och framåt. Alla dessa diagram bygger således på 
den över åren trendmässiga utvecklingen av olyckor. Inga andra diagram om olycksinbland-
ning redovisades. Vägverket 1998, s. 13 ff. 
507 SOU 1991:39, s. 173. 
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Lösningar – hälsokontroller, begränsade körkort och 
information/utbildning 
Körkortslösningar är ett återkommande tema genom historien för äldre och 
åldrande bilförare. Även under 1990-talet dök frågan om periodiska åter-
kommande hälsokontroller upp, initierad genom kommittédirektiv. Men när 
frågan kom in i den politiska processen fanns det inte längre några (synliga) 
utsägelsepositioner som förespråkade lösningen. Det framkom snarare kon-
sensus om att åtgärden inte kunde motiveras, bland annat med hänvisning till 
trafiksäkerhet. Jag ska i detta avsnitt titta närmare på utsagor om lösningar 
och börjar med periodiska hälsokontroller. Trafiksäkerhetsverkets rapport, 
som utgjorde underlag för Körkort 2000, skrev: 

[…] att hälsokontroller synes ha ringa effekt på trafiksäkerheten hos äldre bil-
förare och snarare kan ses som ett uttryck för en vilja hos administratörer att 
vidtaga åtgärder för gruppen utan att egentligen ha något vetenskapligt be-
slutsunderlag härför. Den medicinska expertisen är mycket tveksam till kon-
trollernas effekter. Dessutom är det svårt att med den kunskap som för närva-
rande finns på området avgöra vilka variabler som är av betydelse från trafik-
säkerhetssynpunkt samt vilka eventuella kriteriegränser som i så fall ska gäl-
la.508  

I det förra kapitlet väckte jag frågan om inte de medicinska förespråkarna 
hade förändrat sin syn på generella periodiska hälsokontroller jämfört med 
den första perioden. Citatet ovan stödjer en sådan tolkning. ”Medicinska 
expertisen” uppfattades vara negativ till denna typ av åtgärd. Citatet, vill jag 
påstå, stödjer också linjen att det är relevant att avgränsa förarurval som en 
egen diskurs. Körkortsfrågor motiveras inte alltid med hänvisning till trafik-
säkerhet, utan kan till viss del drivas och regleras på andra grunder.  

Förutom hälsokontroller urskiljde och diskuterade Trafiksäkerhetsverkets 
rapport synkontroller och förarprov. Inte heller dessa angavs som aktuella. 
En annan lösning som ofta diskuterats i anslutning till periodiska hälsokon-
troller, läkares anmälningsplikt, var ingen stor fråga i politiken under 1990-
talet.509 Detta kan uppfattas som att förslag om förändringar i läkarens skyl-
digheter att anmäla för tillfället inte drevs i politiken. I Vägverkets rapport år 
1998 var det enda konkreta förslag som gavs angående denna lösning att det 
skulle ske en fortsatt satsning på information och stöd till läkare för att un-
derlätta utövandet av anmälningsplikten. 

I Vägverkets rapport behandlades emellertid ett nytt och, i jämförelse med 
tidigare, annorlunda förslag om körkort, nämligen begränsade körkort. Där-
för vill jag uppmärksamma detta. Begränsade körkort handlade om möjlig-
heten att begränsa ”rätten” att köra bil genom att skriva in särskilda villkor i 
körkortet. Sådana villkor kunde exempelvis vara att begränsa rätten att köra 
                               
508 Trafiksäkerhetsverket 1991a, s. 13. 
509 Se Vägverket 1998, s. 31 f., för hur anmälningsplikten kunde diskuteras vid denna tid. 
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bil till dagtid, inom en viss radie från hemmet, utan passagerare, endast med 
passagerare eller med begränsad hastighet. Med andra ord diskuterades en 
körkortslösning som inte tillät obegränsad bilkörning men samtidigt inte 
heller helt fråntog tillståndet att köra bil. 

Vid sidan av körkortslösningar var information och utbildning, liksom 
under den förra perioden, fortfarande viktiga lösningar. Körkort 2000 skrev: 

Upplysning och frivilliga kurser för äldre kan fylla en viktig funktion genom 
att göra människor uppmärksamma på hur man kan anpassa sitt liv, även sina 
körvanor, till de förändringar som åldrande innebär. Sådan information och 
kursverksamhet finns redan idag.510  

I Vägverkets rapport från 1998 gavs ett mer specifikt förslag om att informa-
tionsmaterial skulle framställas för distribution i samband med körkortsutby-
te när sådana skedde efter 65 års ålder.511 

Åldersgränser och läkarintyg för yrkesförare 
Under senare delen av 1990-talet inträffade en viktig förändring för de när-
liggande trafikantkategorierna lastbils- och bussförare (körkortets C- och D-
behörigheter). Krav på periodiska läkarundersökningar infördes. Förändring-
en var ett resultat av att Sverige skulle harmonisera sina körkortsregler till 
EU. 

I betänkandet Säkrare förare från år 1991 hade det fastslagits att inga sär-
skilda läkarundersökningar behövdes för yrkesförare. Några år senare dök 
emellertid ett EG-direktiv (91/439/EEG) upp om olika sätt att harmonisera 
körkortet mellan olika länder för att, som det hävdades, öka trafiksäkerheten 
och rörligheten för människor inom EU. Direktivet skulle införlivas i respek-
tive länders lagstiftning senast 1 juli 1996. Den statliga utredningen SOU 
1995:48 EG-anpassade körkortsregler klargjorde ståndpunkten att även om 
Sverige inte hade några regelbundna läkarundersökningar av lastbils- och 
bussförare utgjorde inte dessa grupper eller kategorier en trafikrisk och att 
det var tveksamt om sådana undersökningar hade någon större trafiksäker-
hetseffekt. Det svenska systemet med läkares anmälningsplikt samt möjlig-
heten att kräva in läkarintyg om en förare uppfattades som olämplig ansågs 
tillräckligt. Men om ”direktivet skall anses innehålla ett absolut krav på re-
gelbundna läkarundersökningar, måste emellertid en bestämmelse härom 
införas i KKL [körkortslagen, förf. anm.], oavsett vad man för svensk del 
kan anse om trafiksäkerhetseffekten härav.”512 Resultatet blev att den följan-
de propositionen föreslog att regelbundna läkarundersökningar skulle 
genomföras vid förnyelse av körkort för förare med behörigheterna C, CE, D 
                               
510 SOU 1991:39, s. 175. 
511 Vägverket 1998, s. 49. 
512 SOU 1995:48, s. 83. 
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eller DE från att de fyllt 65 år.  Ändringen i lagen genomfördes 1 juli 
1996.513 

Några år senare fick emellertid Sverige bakläxa av EU-kommissionen. I 
proposition Ny körkortslag m.m berättades att Sverige fått kritik för att kra-
vet på regelbundenhet i läkarundersökningarna inte var uppfyllda eftersom 
de inföll när förarna av högre behörigheter i regel hade gått i pension. Sveri-
ge hade därför beordrats att åtgärda bristen före den 23 mars 1998. Proposi-
tionen föreslog därför att de regelbundna läkarundersökningarna skulle infö-
ras från 45 års ålder och göras vart tionde år.514 

Införandet av läkarundersökningar för de högre behörigheterna är intres-
sant eftersom det för svensk del inte gjordes med hänvisning till trafiksäker-
het utan som ett led i en EU-anpassning för att harmonisera körkorten. Sve-
rige framstod därmed som ganska liberalt i synen på läkarundersökningar, 
där det fanns en diskrepans mellan svenska utsagor och EU-direktivet. Även 
om exemplet inte berörde personbilsförare illustrerar detta hur EU:s kör-
kortsdirektiv och samarbetet mellan EU-länderna kunde influera svenska 
körkortsfrågor.  

Formeringen av äldre och åldrande bilförare 

Trafiksäkerhet – demens som den nya stora frågan 
Idealet i denna diskurs är trafiksäkerhet. Under 1990-talet specificerades den 
genom nollvisionen, att ingen människa ska dö eller skadas allvarligt i trafi-
ken. För äldre och åldrande bilförares del hade inte olycksstatistiken ändrats 
under 1990-talet jämfört med 1970- och 1980-talen. De stora förändringarna 
till 1990-talet var istället att demens och kognition lyftes fram liksom att en 
distinktion mellan ”sjuka äldre bilförare” och ”friska äldre förare” gjordes. 
Distinktionen var central för de två problemfigurer om trafiksäkerhet som 
särskilt framträdde under detta decennium.  

Beträffande den första problemfiguren vill jag lyfta fram demens. Det var 
förekomsten av demens som ansågs ligga bakom en generell ökad olycksrisk 
för hela populationen av ”de äldre bilförarna”.515 Dementa förare ansågs 
också kunna utgöra en ”delgrupp” med kraftigt förhöjd olycksrisk. Men frå-
getecknen var många eftersom kunskapen om demens var bristfällig.516 De 

                               
513 Prop. 1995/96:118, se även prop. 1997/98:124 för beskrivning av processen. 
514 Prop. 1997/98:124.  
515 Trafiksäkerhetsverket 1991b, se t.ex. titeln De äldre bilförarnas ökade olycksrisk i trafiken 
sett i perspektivet av demenssjukdom, jfr Vägverket 1998, jfr Trafiksäkerhetsverket 1991a,  
s. 22. 
516 Se t.ex. sammanfattningen i Trafiksäkerhetsverket 1991b där det påtalas att olycksrisken 
för dementa förare kan vara uppemot fyra till åtta gånger högre än för icke dementa. 
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olycksmönster, där äldre påstods vara överrepresenterade; komplexa situa-
tioner (korsningar, vänstersvängar) liksom spökkörning (köra i fel riktning 
på till exempel motorväg), antogs nu bero på just kognitiva svårigheter och 
olika demenstillstånd.517 Men fortfarande kunde även andra sjukdomar upp-
fattas som orsaker bakom den ökade olycksrisken. 
 

Problemfigur: Olycksrisk, demens och sjukdomar år 1991-2000 

Problem De äldre bilförarna har en ökad olycksrisk 

En delgrupp av de äldre bilförarna har kraftigt förhöjd olycksrisk 

De äldre bilförarna har förhöjd olycksrisk i vissa situationer 

Orsak Demens och sjukdomar ökar med åldern 

Lösning Trafikmedicinskt centrum 

Forskning om demens och kognition 

Läkares anmälningsplikt 

Periodiska hälsokontroller vid hög ålder 

”Självmarkeringsprincip” för förare över 75 år baserat bland annat 
på olyckor. Förarna ska undersökas medicinskt 

Utsägelsepositioner Medicinsk forskning 

Politiska instanser 

Trafiksäkerhetsverket, Vägverket 

Centrala begrepp Demens, kognitiva svårigheter, sjukdom 

Fokus på det sjuka åldrandet, sjuka (dementa) äldre bilförare 

Det skedde också en institutionalisering under 1990-talet där Trafikmedi-
cinskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge startade med 
en särskild kompetens och fokus på demens och kognitiva svårigheter. Hit 
kunde förare, som misstänktes befinna sig nära gränsen för demens, skickas 
för mer noggrann utredning. Andra lösningar som diskuterades var i stort 
sett redan etablerade. Fortsatt information till läkarkåren var till exempel ett 
sätt att stödja det dåvarande systemet med läkarens anmälningsplikt. Likaså 
forskning kan ses som en ofta använd lösning, även om det i detta fall häv-
dades beröra ett nytt kunskapsområde, demens och bilkörning. Nytt var 
emellertid förslaget att särbehandla alla förare över 75 år som antingen råka-
de ut för trafikolycka eller utmärkte sig på annat sätt i trafiken.  

                               
517 Se Trafiksäkerhetsverket 1991b, Vägverket 1998, jfr Trafiksäkerhetsverket 1991a, s. 8.  
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Medicinsk forskning var en viktig utsägelseposition för denna problemfi-
gur där demens är central. Det var två forskare vid Centrum från Alzheimer-
forskning, Geriatriska kliniken, Karolinska institutet, som stod bakom Tra-
fiksäkerhetsverkets rapport om demens och bilkörning.518 Även den politiska 
praktiken var viktig där regeringen genom regeringsbeslut gjorde demens till 
en politisk utredningsfråga som gavs till Vägverket.  

Den andra problemfiguren kan betraktas som en fortsättning av problem-
figuren om olycksrisk och kompensation från den förra perioden (se kap 6). 
Oavsett om de äldre bilförarna hade en ökad olycksrisk eller inte, vilket i 
denna problemfigur inte har någon större betydelse, så kompenserade dessa 
förare för sin olycksrisk. Problemfiguren bygger framförallt på funktions-
nedsättningar som antas uppstå med vad som kallades det normala åldrandet.  
 

Problemfigur: Olycksrisk och kompensation år 1991-2000  
Problem De äldre bilförarna har på vissa sätt en ökad olycksrisk 

Orsak Funktionsnedsättningar genom fysiologiskt åldrande 

Lösning Information och utbildning  

Utsägelsepositioner Trafiksäkerhetsverket, Vägverket (Trafiksäkerhetsverket 1991a, 
Vägverket 1998) 

Körkort 2000 (”Säkrare förare”) 

Politiska praktiken 

Centralt begrepp Kompensation 

Fokus på normalt åldrande, friska äldre bilförare 

Ytterligare en problematisering handlar om läkemedelsanvändning. Äldre 
människor använder läkemedel i större omfattning än andra ålderskategorier 
där vissa läkemedel kan vara olämpliga att använda vid bilkörning.519 Denna 
problematisering skymtar dock endast i förbifarten. Mer centralt är däremot 
demografi som grund för problematiseringar, något som också var synligt 
under 1970- och 1980-talen. Ett bra exempel är Vägverkets rapport från 
1998 som framhävde att ”äldre bilförares” andel av olyckorna ökar (vilket 
bl.a. beror på att andelen äldre ökar bland bilförarna). Demografi kan således 
fortfarande ses som en anledning att uppmärksamma dessa förare.  

                               
518 I inledningen till Vägverkets rapport år 1998 anges Trafiksäkerhetsverkets rapport om 
demens, Trafiksäkerhetsverket 1991b, som en ”banbrytande genomgång” av kunskapsläget 
om demens. Även om Trafiksäkerhetsverket 1991b inte explicit utgör ett politiskt utrednings-
underlag är rapporten ett viktigt dokument för hur frågan om demens och äldre och åldrande 
bilförare förstås i transportpolitiken. 
519 SOU 1996:125, s. 66, Vägverket 1998, s. 26 f. 
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Förarurval – begränsade körkort som ny lösning? 
Fortfarande fanns problemet med livslångt körkort utan kontroll kvar. Ru-
briken där äldre och åldrande bilförare behandlas i betänkandet Säkrare fö-
rare var till exempel: ”Livsvarig förarbehörighet, äldre förare m.m.”520  
 

Problemfigur: Livslångt körkort utan kontroll (av hälsa) år 1991-2000 

Problem Livslångt körkort utan kontroll (av hälsa) 

Orsak Funktionsnedsättningar genom fysiologiskt åldrande 

Lösning 
Trafikmedicinskt centrum 

Forskning om demens och kognition 

Läkares anmälningsplikt 

Periodiska hälsokontroller vid hög ålder 

”Självmarkeringsprincip” för förare över 75 år baserat bland annat 
på olyckor. Förarna ska undersökas medicinskt. 

Initierande utsägelsepo-
sition 

Politiskt direktiv 

 
Som framgått tidigare hade periodisk förarkontroll inget större stöd under 
1990-talet även om en diskussion initierades genom politiska direktiv.  

Under denna period framträder också i anslutning till en närliggande tra-
fikantkategori/er, lastbils- och bussförare, vad som närmast kan tolka som en 
egen diskurs med ett ideal om fri rörlighet för människor och varor i EU. För 
transportsektorns del innebär det en strävan efter harmonisering av de natio-
nella körkortssystemen. Detta resulterar i införandet av den specifika lös-
ningen periodiska läkarundersökningar vid hög ålder för lastbils- och bussfö-
rare. Jag utvecklar och diskuterar inte denna specifika diskurs men vill för 
det första kommentera hur harmonisering kan relateras till vad jag historiskt 
kallat för den internationella jämförelsen. Harmonisering innebär i detta fall 
standardisering, att skillnader ska utjämnas. Strävan efter harmonisering av 
körkort i EU kan också tänkas influera utsagor om personbilsförare.521 För 
det andra vill jag påpeka att enligt trafikforskarna Hakamies-Blomqvist och 
Peters fanns mot slutet av 1990-talet ett intresse hos flera europeiska länder 
att utveckla begränsade körkort som ett led i harmoniseringen av körkort 
mellan länderna. Detta för att möjliggöra förlängd bilkörning.522 Harmonise-
ringen av körkort i EU kan således influera förändringar på flera sätt, inte 
endast införande av åldersbaserade läkarundersökningar. 

                               
520 SOU 1991:39, s. 171. 
521 Se även Heikkinen & Hakamies-Blomqvist 2000, s. 25 f. 
522 Hakamies-Blomqvist & Peters 2000. 
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Begränsade körkort behandlades i Vägverkets utredning år 1998. Lös-
ningen innebär att återkallelse av körkort blir mer flexibelt och körkortet kan  
anpassas, till enskilda körkortsinnehavares begränsningar. Lösningen ställer 
som jag ser det, flera frågor om förarurval. Har synen på urval förändrats? 
Hur samverkar lösningen begränsade körkort med trafiksäkerhet och rörlig-
het? I nästa kapitel, för åren 2000 till 2006, då jag har kunnat följa utsagor 
om begränsade körkort under fler år i transportpolitiken, diskuterar jag lös-
ningen mer utförligt. 

Utsagor om rörlighet, diskriminering och starka 
äldregenerationer 
Det finns flera förskjutningar under 1990-talet i utsagorna i jämförelse med 
de tidigare perioderna. Men det är svårt att få en tydlig bild eftersom vissa 
utsagor som indikerar förändring inte upprepas särskilt ofta. Även om till 
exempel utsagor om rörlighet, såsom behovet av resande för livskvalitet, 
självständighet och deltagande i samhället, framträder är det svårt att följa 
om och hur dessa utsagor utvecklas i särskilda konstellationer eller problem-
figurer.523 En intressant utsaga som emellertid dyker upp i sammanhanget 
handlar om starka ”äldregenerationer”.  

Då äldre utgör en kraftigt växande grupp finns det tungt vägande skäl att ägna 
ökad uppmärksamhet åt de äldres förutsättningar och problem i transportsy-
stemet. Framtida äldregenerationer kommer att i betydligt högre grad än da-
gens att använda och ställa krav på väl fungerande transportsystem. De fram-
tida äldregenerationerna är vana vid en betydligt rörligare livsstil än tidigare 
och samhället tenderar att skapa en alltmer transportberoende struktur genom 
t ex lokalisering av köpcentra utanför stadskärnan. Såväl innehav av körkort 
som bil blir allt vanligare inom framväxande äldregenerationer.524  

De nya generationerna beskrivs med andra ord som resursstarka och som att 
de ställer krav. Dessa generationer innebär förändring och att nya resmönster 
behöver uppmärksammas. De är vana vid mer rörlighet. Detta är nya be-
skrivningar som jag inte tidigare sett i transportpolitiken. Men det finns även 
en helt annan typ av utsaga som handlar om diskriminering av äldre.  

I OECD rapport [sic!] Traffic Safety of Elderly Road Users betonas balansen 
mellan individens och samhällets rättigheter och skyldigheter samt vikten av 
att äldreproblematiken behandlas med stor varsamhet då restriktioner eller 
andra åtgärders konsekvens diskuteras. Rapporten menar att de negativa och 
ofta stereotypa attityder som florerar om åldrandet verkar diskriminerande på 

                               
523 Se Vägverket 1998, s. 6 ff., där bland annat dessa aspekter tas upp.  
524 Vägverket 1998, s. 9 f. 
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äldregruppen. Man lyfter också fram det faktum att trafiksamhället idag är 
skapat av de unga och medelålders för i första hand deras egna behov.525   

Denna utsaga dyker upp genom den viktiga rapporten från Trafiksäkerhets-
verket år 1991, rapporten som tydligt vände på problematiseringen om de 
äldre eller trafiken var problemet.526 I slutbetänkandet Säkrare förare, som 
Trafiksäkerhetsverkets rapport utgör ett underlag för, har dock utsagan om 
diskriminering sållats bort.  

Trafikant-fordon-väg  – en förskjutning i aktuella lösningar? 
Trafikant-fordon-väg var fortfarande ett viktigt ordnande diskursivt element. 
I Vägverkets rapport från 1998 fungerade till och med trafikant-fordon-väg 
organiserande för den generiska strukturen i diskussionen om olika lösning-
ar. Rubrikerna i detta sammanhang var nämligen ”Åtgärder som riktar sig 
mot föraren”, ”Åtgärder som riktar sig mot bilen” och ”Åtgärder som riktar 
sig mot vägen”. 527 Detta sätt att strukturera ”trafiksäkerhetsarbetet” som dök 
upp under 1940-talet levde med andra ord fortfarande kvar. Det fanns dock 
tecken på en förskjutning från trafikanten mot trafikmiljö och fordon efter-
som de båda togs upp i centrala politiska texter. Men förskjutningen var ändå 
inte så radikal att trafikmiljö eller fordon kom i fokus. Fokuset låg fortfaran-
de, genom de frågor som framförallt behandlades, demens och periodiska 
hälsokontroller, på trafikanten.   

Om vi tittar utanför riksdagens och regeringens dokument kan det vara 
värt att påpeka att i anslutning till trafikmiljö och vägutformning hade en 
särskild dimensionerande princip utvecklats, benämnd ”trafik för alla”. Den-
na princip som skrevs in i Vägverkets riktlinjer för vägutformning innebar 
att trafikanter med ”låg prestationsförmåga” skulle vara dimensionerande för 
trafikmiljön.528 Detta betydde att kategorier som de äldre, personer med funk-
tionshinder och barn kunde inkluderas under denna gemensamma princip. 
Frågan om trafikmiljö tydliggör på så sätt begränsningen i att i diskursanalys 
följa redan på förhand utpekade kategorier. Kunde det vara så att trafikmiljö 
ändå, fastän i andra termer, hade beaktats för äldre och åldrande bilförare? 
Men enligt en VTI-rapport angav informanter från Vägverket och kommuner 
att så inte var fallet åtminstone för deras verksamhetsområden. Anpassning 
av trafikmiljö hade, fram till slutet av 1990-talet, i huvudsak skett med tanke 
på personer med funktionshinder som oskyddade trafikanter och som resan-
de med kollektivtrafik.529  

                               
525 Trafiksäkerhetsverket 1991a, s. 9. 
526 Trafiksäkerhetsverket 1991a, s. 9. 
527 Jfr Trafiksäkerhetsverket 1991a, s. 9 för en kortare redogörelse för begreppsfiguren.  
528 Vägverket 1994, s. 5. 
529 Heikkinen & Hakamies-Blomqvist 2000, s. 51 f. 
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Även för lösningen anpassning av fordon till äldre pekar rapporten från 
VTI på att sådana satsningar inte hade varit särskilt utbredda i det svenska 
samhället fram till slutet av 1990-talet. Även om Vägverket arbetade med 
frågor om anpassning av bilar till personer med funktionshinder hade inte 
detta skett med tanke på de äldre och åldrande. I anslutning till denna verk-
samhet fanns problematiska åldersgränser för statligt bilstöd (se kap. 8). Det 
var också enligt rapporten svårt att finna biltillverkare som arbetade med 
anpassning till äldre, även om exempelvis Toyota hade lanserat en sådan bil i 
Japan.530  

Viljan till sanning – medicin 
Det nära beroendet av såväl olycksstatistik som medicinsk vetenskap finns 
kvar under 1990-talet i transportpolitiken. Under detta decennium är det 
framförallt förändringar i medicinen som influerar formeringen av äldre och 
åldrande bilförare. Det finns inte heller någon tydlig motsättning mellan 
olycksstatistik och medicin. Eftersom olycksstatistiken dessutom inte uppvi-
sar några större förändringar behandlar jag inte den separat under denna 
period. 

Medicin –  intresse för demens 
En viktig övergripande förändring under 1990-talet var intresset för demens 
och kognitiva svårigheter. För att analysera denna fråga vänder jag mig till 
Vägverkets politiska men trafikmedicinskt inriktade utredning från år 1998 
och Trafiksäkerhetsverkets forskningsorienterade rapport om demens från år 
1991. I dessa rapporter utvecklades utsagor om medicin och demens. Vad 
framkom då genom dessa rapporter? För det första tonades betydelsen av 
fysiologiska förändringar genom naturligt åldrande ned. Det konstaterades 
visserligen att för syn, ett sinne som länge diskuterats i relation till åldrande 
och bilkörning, så tappar människan förmågan att ställa in linsen för seende 
på nära håll redan vid 45 år. Men samtidigt berättades att ”Denna ’ålders-
synthet’ behöver inte korrigeras för bilkörande och har inte betydelse för 
trafiksäkerheten.”531 Om både hörsel och syn skrevs: 

När lekmän diskuterar hälsokontroller för körkortsinnehav är det ofta ’syn 
och hörsel’ som är på tapeten. Ingendera torde vara den mest relevanta para-
metern att mäta.532 

                               
530 Heikkinen & Hakamies-Blomqvist 2000, s. 52 f. 
531 Vägverket 1998, s. 5. 
532 Vägverket 1998, s. 5. 
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Om rörelseförmåga påstods: 

Den åldrade rörelseapparaten – muskler, senor, leder och ledband – är stela-
re. Minskning av muskelmassa och ren styrka sker med stigande ålder men 
kan kompenseras med träning. Med moderna bilar är brister i muskelstyrka 
inte en riskfaktor i trafiken. Med anpassning av bilens reglage kan idag även 
människor med svåra störningar i muskelkraft ha ett säkert körsätt varför den 
nedgång i rörelseförmåga som ses med stigande ålder får antas vara av för-
sumbar betydelse. [fet stil i original, förf. anm.]533  

Med andra ord framställdes inte det naturliga åldrandet som ett större pro-
blem för trafiksäkerheten, åtminstone inte på ett sådant sätt att det skulle 
motivera restriktiva åldersbaserade åtgärder för körkort. Försämrad syn och 
hörsel, som kunde uppfattas som allvarliga brister hos föraren fram till hö-
gertrafikomläggningen, hade nu några decennier senare tonats ner till förmån 
för kognitiva svårigheter och demens.534 För det andra gjordes en tydlig 
skillnad mellan det friska och sjuka åldrandet. 

Det är fullt tänkbart att det som utgör den äldre bilförarens ökade skaderisk 
och risk att dödas i trafiken enbart beror på sjukdomar eller åtminstone sådant 
som har att göra med medicinska förhållanden, men som ännu inte uppnått 
nivån för att det skall diagnostiseras som sjukdom. För äldre bilförare, liksom 
för äldre äldre finns det en olycksinblandning och en skaderisk som har 
samma bakgrund som för de yngre och som inte kan förstås i medicinska 
termer. Den får man dock nalkas på samma sätt som man gör för de yngre.535  

Att olycksrisksökningen är korrelerad till ökande ålder är visat, men hur stor 
del som beror på förändringar förknippade med det normala åldrandet respek-
tive sjukdomar som är vanligare med ökande ålder är oklart. Kunskaperna om 
det ’normala åldrandet’ är i ökande de sista 10-15 åren i och med att ett flertal 
prospektiva kohortstudier genomförs. Många gamla ’sanningar’ ställs på hu-
vudet, och en genomgripande omvärdering av åldrandet håller på att ske. Det 
är således inte alls säkert, att intelligens och minne blir sämre med ökande ål-
der, utan sjukdomar med hög incidens/prevalens i äldrepopulationen, liksom i 
äldrepopulationen vanligare händelser (död) verkar kunna förklara mycket av 
de i tvärsnittsstudierna tidigare visade åldersberoende sänkningarna.536 

Såsom Vägverket uttryckte det: ”Äldreolyckor är ofta sjukdomsolyckor”.537 
För 1970- och 1980-talen gick det att ana en distinktion mellan normalt och 
patologiskt åldrande, under 1990-talet var gränsdragningen tydlig i materia-

                               
533 Vägverket 1998, s. 5. 
534 Det betyder inte att exempelvis bristande synförmåga hade slutat att uppfattas som ett 
problem utan snarare att det problematiserades på andra sätt, nämligen med sjukdomar i fo-
kus. Synsjukdomar som till exempel grå starr togs upp i Vägverkets rapport 1998, s. 25. 
535 Vägverket 1998, s. 29. 
536 Trafiksäkerhetsverket 1991b, sammanfattning. 
537 Vägverket 1998, s. 28. 
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let. Bland de sjukdomar som oftare angavs komma med åldrande var det 
demens som hade störst dignitet.538  

Intresset för demens, åldrande och bilkörning i Sverige sätter jag i relation 
till en avgörande omdefiniering av demens inom medicinen. Sociologen  
J. Patrick Fox berättar i en artikel om hur Alzheimers sjukdom på endast 
drygt tolv år gick från att vara en ovanlig medicinsk diagnos som drabbade 
medelålders människor till att beskrivas som den fjärde eller femte vanligas-
te dödsorsaken i USA.539 En central händelse enligt Fox var en presentation 
av neurologen Robert Katzman på Houston Neurological Symposiom år 
1974, en presentation han förberett tillsammans med Toksoz Karasu. I denna 
framkom två viktiga utsagor. Den första var att senil demens var den fjärde 
vanligaste dödsorsaken i USA. Den andra var att Alzheimers sjukdom och 
senil demens egentligen var samma sjukdom. Innan dess hade kronologisk 
ålder varit ett särskiljande kriterium där Alzheimer drabbade människor i 
ungefär 40 till 60 års ålder medan senildemens var något som tillhörde åld-
randet och kunde användas för att beteckna människor från 60 år och uppåt. 
Katzman föreslog att termen senildemens skulle försvinna och demensjuk-
domar skulle relateras till Alzheimers sjukdom. 

Mot bakgrund av omfattande strategiska arbeten och allianser mellan ve-
tenskapsmän, nationella institut, representanter från kongressen och vårdha-
vare av Alzheimerpatienter fördes Alzheimers sjukdom och andra demens-
sjukdomar enligt Fox upp på dagordningen som ett stort socialt problem. På 
detta sätt kunde forskningsmedel allokeras och demenssjukdomar beforskas 
och uppmärksammas under ett nytt begreppsligt ramverk där inte ålder läng-
re fanns som en särskiljande faktor. Fox påpekar också att skiftet samverka-
de med att nya teknologier för att studera människans neurologi hade utveck-
lats. 

Demenssjukdomar fick med andra ord stor uppmärksamhet i den medi-
cinska forskningsvärlden under 1980-talet och började beforskas på nya sätt. 
I forskning om bilkörning uppmärksammades demens mot slutet av 1980-
talet och väckte allt större intresse under 1990-talet.540 Det svenska intresset 
för demens som framträdde under 1990-talet i transportpolitiken menar jag 
alltså kan förstås mot denna bakgrund. Till och med själva uppdelningen i 
”friska” och ”sjuka äldre bilförare” i transportpolitiken kan tolkas ha influe-
rats av forskningsdiskussionen om demens. När sjukdomar, i detta fall senil 
demens, särskiljs från åldrandet framstår inte längre alla äldre som sjuka 
eller potentiellt sjuka utan det skapas en kategori äldre som uppfattas som 
friska samtidigt som det finns äldre som bedöms ha drabbats av sjukdomar.  

                               
538 Andra sjukdomar som nämns i t.ex. Vägverkets rapport år 1998 är stroke, hjärt- och kärl-
sjukdomar. 
539 Fox 1989. Se även Fox m.fl. 1999, Harding & Palfrey 1997, s. 79 ff, jfr. Beach 1987. 
540 Jfr Hakamies-Blomqvist 1999, Hakamies-Blomqvist 2000, Hakamies-Blomqvist & Peters 
2000. 
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Vid sidan av problematiseringar om demens och sjukdomar i den svenska 
transportpolitiken under 1990-talet fanns samtidigt problematiseringar om 
kompensation, liknande dem under 1970- och 1980-talen. Det naturliga åld-
randet utgjorde fortfarande ett problem och kompensation behövde under-
stödjas. Fortbildning och information var därför viktiga lösningar. Även det 
normala åldrandet krävde sina insatser för trafiksäkerheten. Utsagor om 
kognitiva försämringar kunde tas upp i detta sammanhang. 

Äldres svårigheter i trafiken är övervägande av kognitiv art och många äldre 
bilförare är också medvetna om de ur denna aspekt krävande situationerna i 
trafiken samt anpassar sitt beteende efter de rådande förutsättningarna. Man 
väljer mestadels bort kända risksituationer genom olika kompensatoriska 
handlingar […] När trafiksystemets krav överstiger äldre bilförares förmåga 
föredrar många dessutom att upphöra med bilkörning och väljer andra trans-
portmedel medan vissa fortsätter att köra utan att själva inse att man borde 
upphöra.541 

Det kan framstå som lite oklart att å ena sidan tala om demens och sjukdo-
mar och å andra sidan kognitiva svårigheter. Är kognitiva svårigheter del av 
det naturliga åldrandet? Gränsdragningar mellan friskt och sjukt diskuteras i 
nästa kapitel.  

Genom den andra rapporten år 1991 från Trafiksäkerhetsverket, som vän-
de på problematiken om det var de äldre eller trafiken som skulle anpassas, 
framkom också, om jag mer generellt ska tala om vetenskaper, en kritik av 
det ensidiga vetenskapliggörandet av äldre och åldrande bilförare. Detta var 
första gången i följandet av utsagor genom historien som jag i ett politiskt 
underlag sett en tydlig sådan kritik. 

Diskussionen om äldre bilförare kräver en balans mellan den statistiska be-
skrivningen av problematiken och de förhållanden av personlig och social ka-
raktär som omger de äldre. Den kunskap av mer ’teknisk art’ som idag före-
ligger om äldre förare behöver kompletteras med annan kunskap om livsvill-
kor och livskvalité där de äldres egna erfarenheter utgör grundvalen542. 

Det går att dra en parallell till forskning om äldre och åldrande bilförare och 
det ovanstående citatet framstår därmed inte som särskilt kontroversiellt. 
Rothe kritiserade vid samma tidpunkt på ett liknande sätt den tidigare trafik-
säkerhetsorienterade forskningen som teknisk och fragmentariserad.543 Enligt 
Hakamies-Blomqvist var även 1990-talet ett decennium där forskningen om 
äldre och åldrande bilförare började breddas så att andra frågor än säkerhet 

                               
541 Trafiksäkerhetsverket 1991a, s. 8. 
542 Trafiksäkerhetsverket 1991a, s. 19. 
543 Rothe 1990, s. 43. 
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ställdes. Resande började beforskas ur ett vardagslivsperspektiv och äldres 
egna berättelser väckte intresse.544 

Dubbla diskurser – dikotomisering i friska och sjuka 
Tidigare var det möjligt att se hur utsagor om kroppen som elände mötte 
utsagor om själen som visdom där kompensation dök upp som ett centralt 
begrepp under 1970- och 1980-talen. Oavsett om kroppen förföll kunde äldre 
kompensera för detta i sin bilkörning genom ett gott omdöme (till skillnad 
från exempelvis ”omdömeslösa” ungdomar) och erfarenhet. Detta gällde inte 
längre under 1990-talet, åtminstone blev formeringen annorlunda. När de-
menta förare togs upp kunde inte utsagor baserade på visdom och erfarenhet 
framträda. Demens fungerade inte tillsammans med åldrandets visdom och 
erfarenhet. Demens var själens förfall och då fungerade inte kompensation. 
Paradoxalt nog säger inte demens något om den yttre fysiologiska kroppen, 
som fortfarande skulle kunna vara i god form. Demens handlar om ett inre 
fysiologiskt förfall som också innebär en själens förfall. Den cartesianska 
uppdelningen mellan kropp och själ som tidigare hade bidragit till att ordna 
de dubbla diskurserna kollapsar därmed.  

Dubbelheten finns dock fortfarande kvar. I den mån demens förknippas 
med äldre och åldrande bilförare uttrycker det ett eländesperspektiv. Men 
samtidigt framträder det friska åldrandet. En dikotomisering sker där det 
friska åldrandet ställs bredvid det sjuka. Både det friska och sjuka åldrandet 
relateras till den fysiologiska kroppen som därmed både kan framställas po-
sitivt (normal, frisk) eller negativt (avvikande, sjuk). Det friska åldrandet är 
dock i sin tur ambivalent eftersom det både kan uppfattas som oproblema-
tiskt men samtidigt problematiseras i relation till kompensation på ett lik-
nande sätt som under 1970- och 1980-talen. Det finns även utsagor som inte 
i första hand handlar om den fysiologiska kroppen till exempel äldregenera-
tioner som ställer krav och behovet av rörlighet för livskvalitet. De ordnas 
emellertid inte, vad jag kan se, explicit i relation till dikotomiseringen friskt 
och sjukt, vilket dock kan bero på att de inte är så framträdande i de analyse-
rade dokumenten från 1990-talet. 

Dikotomiseringen kan förstås i relation till en mer generell utveckling där 
de äldre, åldrande och hög ålder i allt högre grad har splittrats upp i nya di-
kotomier. Baserat på den ökade medellivslängden och ett allt större antal 
äldre, i samspel med andra samhälleliga förändringar, påstod gerontologen 
Bernice L. Neugarten redan i mitten av 1970-talet att kategorier om äldre 
skulle splittras och en ny kategori ”unga äldre” skulle komma. Neugarten 
menade att denna kategori approximativt skulle vara mellan 55 och 75 år. 
”Äldre äldre” skulle i sin tur vara över 75 år.545 Peter Laslett förde mot slutet 

                               
544 Hakamies-Blomqvist 1999. 
545 Neugarten 1996 [1974]. 
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av 1980-talet fram sin uppmärksammade indelning av livsloppet där hög 
ålder något förenklat delades upp i ”tredje åldern” och ”fjärde åldern”.546 
Bryan Green har i sina analyser av gerontologi som vetenskap påpekat att 
det framträtt flera parallella dikotomiseringar av de äldre och hög ålder som i 
stort sett kan relateras till distinktionen oberoende och beroende.547  

Att dikotomiseringen i transportpolitiken baserades på friskt och sjukt 
skulle jag vilja påstå kan relateras till medicinens starka inflytande i former-
ingen av äldre och åldrande bilförare och även mer specifikt till hur senilde-
mens särskiljdes som del av ålderdomen och istället blev en sjukdom av 
samma slag som Alzheimer. På detta sätt bidrog diskussionen om demens till 
att skapa en kategori av friska äldre genom att separera en stigmatiserande 
sjukdomsassociation. Denna process att särskilja sjukdomar från åldrande 
kan framställas som ett bekämpande av ålderism. Det naturliga åldrandet 
befrias från vissa associationer om nedsättningar och sjukdomar. Enligt  
J. Patrick Fox var till och med en av de centrala förespråkarna och allians-
byggarna i processen där senil demens skiljdes från ålderdomen psykiatri-
kern Robert N. Butler som hade myntat själva begreppet ”ageism” (se även 
kap. 2). Fox menar att en sådan separering av sjukdomar från hög ålder låg i 
Butlers intresse som ett led i hans arbete mot fördomar om äldre.548 Samtidigt 
bidrar separerandet och den därpå följande dikotomiseringen till att skapa en 
ännu mer stigmatiserad kategori. För äldre och åldrande bilförares del asso-
cieras sjuka äldre bilförare inte endast med sjukdomar och elände utan sär-
skiljer också dem som är olämpliga att köra bil.  

Stegvist utträde – ålderstrappan uttrycks på ett nytt sätt 
Jag har pekat på hur många utsagor om äldre och åldrande bilförare genom 
historien kan relateras till det moderna tredelade normativa livsloppet; till 
ålderstrappan. Bilkörning förknippades med vuxenlivet där gränserna var 
skarpa och såväl unga som gamla kunde anses olämpliga. Vidare har jag 
argumenterat för att bilkörning ordnas genom inträde-utträde, där det senare 
begreppet är central i formeringen av äldre och åldrande bilförare. Under 
1990-talet skedde åtminstone två förändringar där utträde inte längre fram-
stod som lika tvärt.  

                               
546 Lasletts indelning bygger inte på kronologisk ålder utan snarare på livsstil där tredje åldern 
är en ny tid av frihet och självförverkligande som uppstår genom att arbetslivet inte lägger 
sina restriktioner på individen. På detta sätt är tredje åldern möjlig även för åldrar som ofta 
inte associeras med hög ålder. I praktiken blir dock tredje åldern i allmänhet möjlig först efter 
pensionering. Det kan vidare påpekas att Laslett lånade begreppet ”tredje åldern” från frans-
ka”universitet för tredje åldern” som uppkom på 1970-talet, Laslett 1987. 
547 Se t.ex. Green 1993, s. 82 f. 
548 Fox 1989. 
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Den första förändringen kan illustreras genom den nya körkortslösningen, 
begränsade körkort. 

Denna lösning har diskuterats med pensionärsorganisationer och mottagits 
mycket väl här. Fördelen med att körkortsåterkallelsen inte blir en ’ättestupa’ 
utan att sjukdomen kan innebära att man gradvis begränsar sitt bilkörande 
hålls härifrån fram som en av fördelarna med detta system. När det gäller 
yngre bilförare diskuterar man idag att införa ’graduated licensing’, det vill 
säga ett körkort med begränsad giltighet men som under de första åren av in-
nehav ger tillgång till ökande behörighet. Möjligheten att ge körkort med be-
gränsad giltighet till äldre bilförare kan då ses som ett sätt att införa ’gradua-
ted delicensing’, det vill säga från ett fullt körkortsinnehav går man mot ett 
avslutande av bilkörandet men utan ökad risk i trafiken.549  

Begränsade körkort beskrevs mildra ett abrupt utträde och därigenom kunna 
möjliggöra en förlängd bilkörning. I citatet framkommer också hur stegvist 
körkort och begränsade körkort diskuterades i relation till varandra. Det hade 
således blivit möjligt att uppfatta såväl inträde som utträde som gradvisa. 
Det är också intressant att notera att det starka sambandet mellan ett snävt 
kronologiskt ålderspann och inträde hade luckrats upp. Under 1990-talet 
såväl minskade körkortstagandet bland ungdomar som försköts högre upp i 
åldrarna. Även pensionssystemet förändrades där sambanden till särskilda 
kronologiska åldrar något minskat. 550 

Den andra förändringen som endast framskymtar är hur enstaka utsagor 
för fram att satsningar borde göras för vissa ”grupper” av äldre så att de kan 
fortsätta köra bil. Vägverket skriver i sin rapport från 1998 om en metafor, 
trafikljus, som hade använts i en dansk utredning. 

I den danska utredningen användes en pedagogisk modell med trafikljusets 
tre färger. Det slogs fast att de flesta äldre kör bra och trafiksäkert (grönt ljus) 
men att det finns två grupper med särskilda risker. Den ena gruppen var de 
som hade trafikfarliga sjukdomar som omöjliggjorde ett fortsatt säkert bil-
körande (rött ljus). En mellangrupp var de som länge haft körkort men inte på 
länge kört bil och därför på grund av ovana hade en ökad risk när de på nytt 
upptog körandet (gult ljus). Denna grupp bestod till största delen av kvinnor 
vars män stått för bilkörandet i familjen. När männen sedan inte kunde köra 
på grund av sjukdom eller frånfälle fick den ovana kvinnan sätta sig vid rat-
ten på nytt. Denna grupp antogs kunna minska sin risk genom utbildningsin-
satser.551  

Under 1990-talet skedde flera förändringar i formeringen av äldre och åld-
rande bilförare och formeringen genomgick, som jag argumenterat för, ett  

                               
549 Vägverket 1998, s. 48. 
550 Phillipson 1998, se t.ex. s. 2. 
551 Vägverket 1998, s. 1. 
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skifte. Vissa förändringar är svårtydbara och mönstren är fragmentariska. 
Utsagor om rörlighet verkade mer centrala, men var det verkligen så och i så 
fall hur ordnades dessa? I det kommande kapitlet om åren 2000 till 2006 gör 
jag en utvidgad analys av det politiska materialet för att bland annat under-
söka dessa frågor. 
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8. Utträde och bortom utträde – en närmare 
analys av år 2000–2006 

Från och med år 2001 nämndes ”rörlighet” regelbundet i trafikutskottets 
betänkanden i relation till äldre och åldrande bilförare. Detta är en skillnad 
mot 1990-talet. För att fördjupa och problematisera analysen av rörlighet har 
jag gjort en närmare empirisk undersökning av riksdagens och regeringens 
arbete under åren 2000 till 2006 (se även kap. 4).  

I detta kapitel följer jag den historiska formeringen av äldre och åldrande 
bilförare in i nutiden som här således förstås som åren 2000 till 2006. Jag 
avgränsar ingen ny period även om vissa förändringar skedde. Förutom att 
rörlighet började beaktas i utskottsbetänkanden blev det fastställt att ”de 
äldre bilförarna” eller ”äldre bilförare” inte har någon generell förhöjd 
olycksrisk. Om det tidigare hade varit möjligt att påstå att så var fallet var 
detta inte längre gångbart. Det framträdde ett konsensus i detta avseende. 
Istället fortsatte dikotomiseringen från 1990-talet i ”friska äldre bilförare” 
och ”sjuka äldre bilförare” att vara synlig och begränsade körkort att vara en 
viktig lösning. 

I analysen av nutiden undersöker jag hur rörlighet tas upp. Framväxten av 
diskursen äldres rörlighet samvarierar med flera förändringar. Att transport-
systemet ska anpassas till de äldre är sedan 1990-talet en viktig utsaga. Un-
der åren 2000 till 2006 blir det dessutom tydligare att äldre människor har 
kommit i fokus på ett nytt sätt i transportpolitiken där mål om rörlighet for-
muleras utifrån de äldre. Vid sidan av rörlighet utvecklar jag också resone-
mang om förarurval. Fortfarande är körkortsfrågor starkt framträdande. Peri-
odiskt återkommande läkarundersökningar är till exempel ett av de mest 
återkommande förslagen i motioner om äldres bilkörning.  

Äldre och åldrande bilförare förknippas alltjämt av utträde. Men den tidi-
gare problematiseringen att äldre inte utträdde i tid har ersatts av den radikalt 
motsatta det vill säga att vissa äldre slutar köra alldeles för tidigt. Målet är 
istället att äldre ska fortsätta köra bil så länge som möjligt. På detta sätt, 
skulle jag vilja hävda, finns det återkommande utsagor som utmanar före-
ställningen om utträde. 
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Politiska frågor om äldre och åldrande bilförare i nutid  
Innan jag problematiserar och analyserar formeringen av äldre och åldrande 
bilförare ska jag översiktligt presentera hur och när viktiga frågor om äldre 
och åldrande bilförare togs upp åren 2000 till 2006.552 Den politiska händel-
sen under dessa år utgörs av en diskussion om trafikmedicinska centrum och 
läkarens anmälningsplikt. Det finns ett missnöje med hur körkortssystemet 
fungerar.553 Regeringen ger därför Vägverket uppdraget att utreda frågan.554 
År 2005 är Vägverket klar med sin utredning.555 Parallellt med denna politis-
ka händelse behandlas äldre och åldrande bilförare kontinuerligt i motioner 
och trafikutskottets betänkanden.556  

Motioner och trafikutskottets betänkanden är till stor del orienterade mot 
olika lösningar. Under dessa år diskuteras till exempel periodiska läkarun-
dersökningar, periodiska självdeklarationer av hälsa, begränsade körkort, 
läkares anmälningsplikt, satsningar på trafikmedicin, utbildning och infor-
mation.  Ingen av dessa lösningar är ny. Periodiska läkarundersökningar har 
en märkligt framträdande ställning med tanke på att den ”officiella” linjen är 
ett tydligt avståndstagande. Denna ställning uppkommer genom att lösningen 
upprepade gånger tas upp i motioner och på så sätt initieras i den politiska 
processen.557 Det uttalade intresset för trafikmedicin utmynnar emellertid i ett 
förslag om att inrätta ett flertal nya trafikmedicinska centrum och enheter. 
Nytt är också en satsning på ett särskilt sätt att kartlägga och arbeta med 
trafiksäkerhet för ”äldre trafikanter” hos Vägverket, ”SeniorOLA”.558 Utsa-
gor om denna satsning nämns från år 2005. ”OLA” innebär att olika myn-
digheter och andra organisationer ska samlas för att försöka lösa ”problem” 

                               
552 Jag har valt att rubricera detta avsnitt med beteckningen ”politiska frågor” eftersom jag i 
detta kapitel vid sidan av särskilda utredningar även studerar mer återkommande dokument i 
riksdagspraktiker såsom motioner och trafikutskottets betänkanden.  
553 Prop. 2003/04:160, s. 86, bet. 2004/05:Tu2, s. 63, se t.ex. motionerna 2000/01:T408 och 
2001/02:T464 av Ångström & Skårvik (fp), 2000/01:T407, 2001/02:T227 och 2002/03:T221 
av de Pourbaix-Lundin (m), 2001/02:T293 av Larsson (kd), 2002/03:T379 av Ångström (fp), 
2003/04:T273 och 2004/05:T397 av Wegendal & Adolfsson Elgestam (s), 2004/05:T207 
Ericson (c), jfr motion 2006/07: T230 Westerholm (fp), Vägverket 2004a, s. 34. 
554 Regeringsbeslut 2004-11-11. 
555 Vägverket 2005. 
556 För att förtydliga, viktiga dokument för vad jag ser som ”kärnan” i transportpolitiken för 
samtalet om äldre och åldrande bilförare under år 2000-2006 är betänkanden från trafikutskot-
tet, motioner, proposition 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik, Vägverkets 
underlag inför propositionen och Vägverkets utredning om trafikmedicinska centrum år 2005. 
Men jag gör också jämförelser med andra dokument (se även kap. 4). 
557 Motioner 1999/2000:T464 av Skånberg m.fl. (kd); 2001/02:T296 och 2006/07:T243 av 
Eldensjö (kd); 2002/03:T355, 2003/04:T368, 2004/05:T404 och 2005/06:T342 av Vänerlöv 
(kd); 2002/03:T503 av Eberstein & Norlander (s); 2003/04:T360 och 2006/07:T248 av Eber-
stein & Lundberg (s); 2002/03:T300 av Schyman m.fl. (v), 2003/04:T318 av Thorborg m.fl. 
(v), jfr 1999/2000 T451 av Ahlstedt (c), 2003/04:T410 av Lindestam (s). 
558 För utsagor om SeniorOLA se t.ex. Vägverket 2005, s. 11, bet. 2005/06:TU13, s. 55–58. 
Se även hemsidor hos Vägverket såsom http://www.vv.se/templates/page3____16248.aspx 
(2007-04-18). 
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för trafiksäkerheten. OLA står för Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter. 
Sådana riktade OLA-arbeten finns för flera frågor, några exempel är UngO-
LA (”unga bilförare”), AlkoholOLA, mopedOLA och halkOLA.559  

Ur ett mer övergripande perspektiv på transportpolitiken är en av de cen-
trala förändringarna i de transportpolitiska målen att jämställdhet blir ett nytt 
”sjätte” delmål.560 Att ”äldre kvinnliga bilförare” till viss del synliggörs un-
der dessa år kan tolkas i relation till att jämställdhet i trafiken kommit på den 
politiska dagordningen. Jag kan emellertid inte se att målen för säkerhet och 
tillgänglighet har förändrats på sätt som kan tolkas ha betydelse för utsagor 
om äldre och åldrande bilförare.  

Formeringen av äldre och åldrande bilförare 

Trafiksäkerhet – ”sjuka äldre bilförare” är ett problem 
Den dominerande ståndpunkten åren 2000 till 2006 är att ”de äldre bilförar-
na” eller ”äldre bilförare” inte har någon generell ökad olycksrisk.561 Väg-
verket skriver till och med i sitt underlag om trafiksäkerhet år 2004 till reger-
ingen att ”En utbredd uppfattning är att äldre förare generellt inte är något 
hot i trafiken”.562 Men detta betyder inte att intresset för dessa förares olyck-
or har försvunnit. Det har dock uppstått en ny situation där olika utsagor om 
olycksstatistik pekar på en komplexitet i statistiken samtidigt som det är 
viktigt att påpeka att äldre som kör bil generellt inte har en ökad olycksstati-
stik. För att åstadkomma detta görs en tydlig distinktion mellan skaderisk 
och olycksrisk. 

Resultaten från forskningen visar att äldre bilförare inte är mer olycksbenäg-
na än andra grupper. De är däremot överrepresenterade i olycksstatistiken på 
grund av sin större risk att skadas och dödas vid en olycka.563  

                               
559 Arbetet med olika OLA redovisas löpande på Vägverkets hemsida, http://www.vv.se. 
Exemplen på olika OLA (förutom SeniorOLA) är hämtade från vägverkets hemsidor 2007-
04-18. 
560 Prop. 2001/02:20,  se t.ex. s. 1, jfr SOU 2001:44, s. 54. 
561 Bet. 2000/01:TU12, s. 7, bet 2001/02:TU10, s. 41, bet. 2002/03:TU4, s. 34, bet. 
2005/06:TU13, s. 55, bet. 2006/07:TU6, s. 43, prop. 2003/04:160, s. 85, Vägverket 2004a, s. 
40; jfr motioner 2005/06:T448 av Jönsson (s), 2006/07:T243 av Eldensjö (kd), 2006/07:T358 
av Pedersen m.fl. (v), jfr även SOU 2002:29, s. 373 f. 
562 Vägverket 2004a, s. 34. Jag problematiserar inte ordvalet ”hot” i denna studie. 
563 Bet. 2002/03:TU 4, s. 34. Jfr även bet. 2001/02:TU10, s. 41, bet. 2002/03:TU4, s. 34, bet. 
2005/06:TU13, s. 55, prop. 2003/04:160, s. 85, se även t.ex. motionerna 2006/07:T243 av 
Eldensjö (kd), 2006/07:T231 av Jarl Beck (s). 
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En underrubrik i ett kapitel om äldre och körkort i ett utskottsbetänkande år 
2001 uttrycker detta på ett kort och koncist sätt: ”Äldre är mer skadebenägna 
men mindre olycksbenägna.”564  

Även om utsagor om ökad fysiska skörhet och ökad skaderisk förekom-
mit sedan åtminstone 1940-talet så får dessa utsagor en ny dignitet under 
dessa år för att förklara varför olycksrisken inte är förhöjd. En annan viktig 
distinktion är uppdelningen i ”sjuka äldre bilförare” och ”friska äldre bilföra-
re” som också var synlig under 1990-talet.  Det är dock sjuka äldre bilförare 
som huvudsakligen struktureras i problem, orsak och lösningar under år 
2000–2006 i transportpolitiken.  
 

Problemfigur: Olycksrisk, demens och sjuka äldre bilförare år 2000–2006 
Problem Sjuka äldre bilförare är överrepresenterade i trafikolyckor 

Orsak Demens och sjukdomar ökar med åldern 

Lösning Läkarundersökningar/självdeklarationer av häl-
sa/synkontroller bör införas 

Läkarnas anmälningsplikt behöver ses över 

Frivilliga överenskommelser mellan läkare och patient behö-
ver utvärderas 

Mer Trafikmedicinska resurser 

SeniorOLA 

Begränsade körkort? 

Centrala begrepp Demens, kognitiva svårigheter, sjukdomar 

Fokus på det sjuka åldrandet 

Detta sätt att problematisera äldre och åldrande bilförare påminner om den 
problemfigur jag konstruerade under 1990-talet om olycksrisk, demens och 
trafiksäkerhet (se kap. 7). En viktig skillnad är dock att det inte längre är 
möjligt att problematisera baserat på en generell ökad olycksrisk. Frågeteck-
nen och motstridigheter om den generella olycksrisken framställs som bort-
suddade och istället framhävs ett konsensus i detta avseende. Att sjuka äldre 
förare däremot är överrepresenterade anses fortfarande framförallt bero på 
demens och kognitiva svårigheter. Denna typ av ”sjukdomar” uppfattas ock-
så alltjämt bidra till typiska olycksmönster hos äldre som kör bil.565  

Den andra problemfiguren som var synlig under 1990-talet om olycksrisk 
och kompensation framträder svagt vid sidan av den första. Den är inte sär-
skilt synlig i vare sig utskottsbetänkanden eller propositionen Fortsatt arbete 
för en säker vägtrafik.566 Detta ser jag som uttryck för att denna problemfigur 
                               
564 Bet. 2000/01:TU12, s. 7. 
565 Se t.ex. Vägverket 2005, s. 8. 
566 Prop. 2003/04:160. 
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inte riktigt blir en politisk fråga under dessa år. I denna problemfigur låg 
fokus på det normala åldrandet och en viktig lösning var information. Även 
om lösningen information nämns, särskilt under åren 2000 till 2003, i motio-
ner567 väcker det föga intresse i relaterade utskottsbetänkanden. Information 
ses i stället som Vägverkets ansvar. Detta kan formuleras som i betänkande 
2000/01:TU12 Körkortsfrågor: 

De äldres trafiksituation är en fråga som får allt större betydelse i det transportpolitis-
ka arbetet. Det ankommer enligt utskottets mening i första hand på Vägverket att 
överväga de frågor som tas upp i motionerna och utarbeta eventuella förslag till för-
ändringar i gällande bestämmelser. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer till 
riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som kan vara erforderliga för att tryg-
ga de äldre bilförarnas säkerhet och behov av rörlighet. 568 

Inte heller i de två studerade politiska underlagen från Vägverket under des-
sa år får utsagor om information eller kompensation något märkbart utrym-
me.569  

Varför blir inte kompensation en politisk fråga? En förklaring kan vara att 
ifrågasättandet av den generella ökade olycksrisken också innebär att friska 
äldre bilförare uppfattas som oproblematiska för trafiksäkerheten. De har ju 
ingen ökad olycksrisk! Enstaka formuleringar förekommer till och med om 
att de troligen har en lägre olycksrisk.570 En andra närliggande förklaring är 
att kompensation har blivit så pass vedertaget och självklart att det inte be-
höver nämnas. Eftersom den nationella politiken är en emergensyta som 
endast tillåter en begränsad mängd frågor kan det vara så att förslag eller 
utsagor som inte ses som tillräckligt problematiska sållas bort. Det betyder 
inte att problemfiguren om kompensation och friska äldre bilförare inte före-
kommer utanför transportpolitiken eller i dess periferi. Avsiktsförklaringarna 
hos olika organisationer som arbetar med satsningen SeniorOLA visar ex-
empelvis hur lösningen information lever vidare i samhället. Såväl äldreor-
ganisationer571, motororganisationer572, Sveriges trafikskolors riksförbund 
som Vägverket menar att de ska arbeta med denna lösning. Men kompensa-

                               
567Se t.ex. motioner 2000/01:T407, 2001/02:T227 och 2002/03:T221 av de Pourbaix-Lundin 
(m), 2000/01:T408 och 2001/02:T464 av Ångström & Skårvik (fp), 2002/03:T379 av Ång-
ström (fp), 2001/02:T293 av Larsson (kd). 
568 Bet. 2000/01:TU12, s. 9. 
569 Vägverket 2004a och 2005. I den senare talas dock som ett led i den trafikmedicinska 
diskussionen om information och utbildning till läkare. 
570 Se t.ex. prop. 2003/04:160, s. 86. 
571 Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärsförbund (SPF) och Svenska 
kommunalpensionärerna (SKPF) har särskilda avsiktsförklaringar där information anges. NTF 
lämnar också en avsiktsförklaring där de anger ett samarbete med äldreorganisationer ospeci-
fikt. Även här är information till äldre och åldrande bilförare viktig. Se Vägverkets hemsidor 
http://www.vv.se (2007-04-18). 
572 Motormännens riksförbund har lämnat en avsiktsförklaring där information och utbildning 
ingår. Även Försvarets motorklubb (FMK) nämns i samband med information och utbildning. 
http://www.vv.se (2007-04-18). 
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tion tar alltså inte steget in till trafikutskottets betänkanden, propositionen 
Fortsatt arbete för en säker vägtrafik eller Vägverkets två politiska underlag 
som en viktig fråga under dessa år.  

I transportpolitiken, i dess kärna av riksdagens och regeringens dokument, 
är det således sjuka äldre förare som framförallt problematiseras. Den fysis-
ka skörheten och den därigenom ökade skaderisken utvecklas däremot inte, 
förutom för att klargöra varför olycksrisken inte är förhöjd för hela äldrebil-
förarpopulationen. Att utsagor om fysisk skörhet inte utvecklas är intressant 
eftersom den fysiska skörheten hos äldre människor utanför transportpoliti-
ken eller i dess utkant, har nämnts som den stora utmaningen för nollvisio-
nen. Trafikforskaren och debattören Krister Spolander har skrivit en upp-
märksammad populärvetenskaplig bok med namnet Äldre, mobilitet och 
nollvision. Om trafik för tredje åldern. Det är en bok som publicerats av 
Nationalförbundet för trafiksäkerhetens främjande.573 Boken kan betraktas 
som ett intressant dokument i jämförelse med riksdagens och regeringens 
dokument på så sätt att den huvudsakligen inriktar sig på vad som i detta 
sammanhang kan kallas friska äldre, ett objekt som alltså är relativt förbisett 
i den statliga transportpolitiken. Spolander utpekar den fysiska skörheten hos 
äldre människor som ett centralt problem för trafiksäkerheten eftersom bland 
annat fordon och säkerhetsutrustning i bilar inte är anpassade efter äldre. 
Han går dessutom så långt som till att driva tesen att nollvisionen inte är 
anpassad till de äldre.574 De gränser som exempelvis tillämpas i sättandet av 
hastighetsgränser och som hävdas vara acceptabla efter nollvisionen tar inte 
hänsyn till den fysiska skörheten hos de äldre, de är satta efter andra grupper 
eller kategorier.575 Även om Spolanders exempel i detta avseende handlar om 
äldre som fotgängare för också Spolander fram hur hastighet och framkom-
lighet mer generellt prioriteras på bekostnad av de äldre.  

Hastighet har även tagits upp i relation till äldre och åldrande bilförare av 
organisationer som arbetar i SeniorOLA. Såväl Nationalförbundet för trafik-
säkerhetens främjande som flera äldreorganisationer driver ”rätten att köra 
långsamt” i sina avsiktsförklaringar. Fysisk skörhet liksom hastighet skulle 
därför kunna ses som grund för andra möjliga problematiseringar om äldre 
och åldrande bilförare, problematiseringar som förs fram utanför eller i ut-
kanten av transportpolitiken av olika utsägelsepositioner. Men dessa två 
aspekter utvecklas inte i trafikutskottets betänkanden, propositionen eller de 
två politiska underlagen från Vägverket. 

Jag har tidigare påpekat att fordonsindustrin skulle kunna utgöra en cen-
tral emergensyta för anpassning av fordon. I SeniorOLA finns fordonstill-

                               
573 Spolander 2003.  
574 För att förtydliga, Spolander är inte kritisk mot nollvisionen men menar, som jag tolkar 
det, att i utformandet och utvecklingen av denna tas inte tillräcklig hänsyn till de äldre. Samti-
digt skapar enligt Spolander de äldres fysiska skörhet ”problem” för nollvisionen. 
575 Ett exempel är 30-gränsen. Fotgängare antas ha goda möjligheter att klara sig ifall de blir 
påkörda. Men denna gräns är inte beräknad efter de äldre, Spolander 2003, s. 37. 
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verklare representerade. Toyota är en av organisationerna som skrivit en 
avsiktsförklaring om att uppmärksamma målgruppen människor över 65 år. 
Även Vägverket skriver i sin avsiktsförklaring att de tillsammans med Kon-
sumentverket ska arbeta för att ta fram information om hur en ”säker och 
funktionell” bil skulle kunna se ut utifrån ”äldres behov”.576 Anpassning av 
vägmiljön är en lösning som knappt nämns i transportpolitiken men som inte 
heller, vad jag kunnat se, är någon stor fråga i avsiktsförklaringarna hos or-
ganisationerna i SeniorOLA. 

Förarurval – körkortssystemet behöver utvärderas 
Även i den samtida analysen är diskursen förarurval synlig. I flera motioner 
används uttryck om körkortet som livslångt, som kompetensbevis, och att 
det inte är en mänsklig rättighet. Ett exempel är en rubrik i motion 2001/02 
T464 som fångar alla tre uttrycken, ”Körkortet – en livslång rättighet eller ett 
kompetensbevis som skall omprövas.”577 Det finns också flera utsagor om 
körkortssystemet och en bristfällig medicinsk kontroll. Ett exempel är:  

Möjlighet att förflytta sig med bil upplevs av många som en förutsättning för 
ett aktivt liv och en hög livskvalitet. Mot den enskildes nytta av att kunna för-
flytta sig måste dock det allmännas intresse vägas, härav bestämmelserna om 
körkortsåterkallelse. Utskottet har tidigare uttalat som sin mening att det med 
tanke på sådana ingripandens allvarliga natur inte är tillfredsställande att 
oklarhet råder om huruvida läkares skyldighet att anmäla olämpliga förare till 
länsstyrelsen följs och huruvida de muntliga överenskommelser som träffas 
mellan patient och läkare efterlevs.578 

På detta sätt menar jag att diskursen förarurval är framträdande under dessa 
år. Det påstås råda ”oklarhet” om hur den skyldighet som läkare har att an-
mäla olämpliga förare följs och hur de frivilliga och muntliga överenskom-
melser om bilkörning, vilka kan träffas mellan läkare och patient som ett 
alternativ till anmälan till länsstyrelse, efterlevs. Detta är också vad som 
skapar den politiska händelsen om äldre och åldrande bilförare under dessa 
år där Vägverket får uppdraget att utreda dessa frågor och trafikmedicinska 
centrum.579  

Problemfiguren i förarurval under år 2000–2006 skiljer sig inte nämnvärt 
från den dominerande problemfiguren i förarurval i den historiska analysen. 
Problemet är detsamma: livslångt körkort utan kontroll (av hälsa).  

                               
576 http://www.vv.se/templates/page3____16248.aspx (2007-04-18). 
577 För någon eller alla dessa uttryck se även motionerna 2000/01:T408 och 2001/02:T464 av 
Ångström & Skårvik (fp); 2002/03:T379 av Ångström (fp); 2001/02:T293 av Larsson (kd); 
2003/04:T273, 2004/05:T397 och 2006/07:T382 av Wegendal & Adolfsson Elgestam (s); 
2005/06:T448 av Jönsson (s); 2006/07:T231 av Jarl Beck (s). 
578 Bet. 2004/05:TU2, s. 66.  
579 Vägverket 2005. 
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Problemfigur: Livslång körkort utan kontroll (av hälsa) år 2000–2006 
Problem Livslångt körkort utan kontroll (av hälsa) 

Orsak Körkortssystemet inte tillräckligt bra 

Åldrande medför sjukdomar 

Lösning Läkarundersökningar/självdeklarationer av häl-
sa/synkontroller bör införas 

Läkarnas anmälningsplikt behöver ses över 

Frivilliga överenskommelser mellan läkare och patient ut-
värderas 

Mer trafikmedicinska resurser 

Begränsade körkort 

Centrala begrepp Livslångt körkort 

Kompetensbevis 

Ingen mänsklig rättighet 

 
 
Vad som är värt att notera är att flera körkortslösningar vid denna tidpunkt 
inte endast relateras till trafiksäkerhet utan också till rörlighet.   

Finland – den återkommande jämförelsen 
I den historiska analysen påpekade jag hur jämförelser gjordes med andra 
länder i körkortsfrågor. Jag kallade denna förekomst av utsagor för den in-
ternationella jämförelsen men betraktade en sådan spridning av utsagor som 
vanligt förekommande i nationell statlig politik och problematiserade inte 
detta vidare. Under dessa första år på 2000-talet har ett land seglat upp som 
exemplet framför alla andra, nämligen Finland. Finlands körkortssystem 
med periodiska läkarintyg uppges exempelvis för att påstå att en sådan lös-
ning inte har positiva påvisbara trafiksäkerhetseffekter utan kanske tvärtom, 
har negativa sådana. Jag ska ge ett exempel: 

I flera motioner föreslås att äldre körkortsinnehavare skall genomgå obligato-
riska läkarkontroller med jämna intervaller. Utskottet har erfarit att en typ av 
sådan kontroll redan införts i Finland, där alla körkortsinnehavare måste läm-
na in ett läkarintyg på sin förmåga att köra bil vid 70 års ålder. Det är där-
emot oklart huruvida trafiksäkerhetskonsekvenserna av detta har varit positi-
va. Anledningen är att när dessa äldre personer i stället för att köra bil tar cy-
keln eller går till forts löper de större risk att skadas eller dödas i trafiken.580 

                               
580 Bet. 2002/03:TU4, s. 37. Jfr liknande utsagor i bet. 2004/05:TU2, s. 66, prop. 2003/04:160, 
s. 86, motion 2006/07:T358 av Pedersen m.fl. (v). 
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Finland används emellertid även som exempel i tre motioner om att perio-
diska läkarundersökningar borde införas vid hög ålder.581 Jämförelsen an-
vänds således både för att förkasta periodiska läkarkontroller och motsatsen, 
förespråka lösningen, genom att hänvisa till att om periodiska läkarkontroller 
förekommer i Finland så är det också möjligt för Sverige att genomföra en 
sådan lösning. Inget annat land exemplifieras i utskottsbetänkanden, motio-
ner och propositionen som jag har kunnat se på ett liknande sätt. I allmänhet 
talas det inte heller om ”andra länder” i obestämbar betydelse utan utsagorna 
tar upp den specifika jämförelsen Finland. Ett undantag är den centrala ut-
redningen om körkortssystemet år 2005 av Vägverket. I denna utredning 
finns ett särskilt delkapitel kallat ”Andra länder”. Där redovisas en tabell-
sammanställning av olika europeiska länders körkortssystem. Men i detta 
kapitel finns ytterligare två underkapitel, nämligen ett med rubriken ”Speci-
ellt om Finland” och ett med rubriken ”Periodiska medicinska undersök-
ningar som alternativ till anmälningsskyldigheten.”582 Även i Vägverkets 
utredning får således Finland en särställning bland olika länder.  

Körkortslösningar som generella eller specifika för äldre och åldrande 
bilförare?  
Under den första perioden fram till högertrafikomläggningen pekade jag på 
hur problematiseringen livslångt körkort utan kontroll både innefattade idéer 
om att åldrande innebar att människor kunde bli olämpliga och bekymmer 
över körkortssystemets fungerande. Denna dubbelhet i problematiseringen 
om livslångt körkort har levt vidare under historien och är levande även un-
der de första åren på 2000-talet. I detta avsnitt pekar jag på hur denna dub-
belhet är synlig genom att kontroller av hälsa (efter erhållande av körkort) 
och begränsade körkort emellanåt ordnas som särskilda lösningar för äldre 
och åldrande bilförare och emellanåt som generella och inte åldersspecifika. 
Under åren 2000 till 2006 gäller detta för läkares anmälningsplikt, begränsa-
de körkort och till och med trafikmedicin. Jag ska först illustrera detta ge-
nom exempel och sedan kritiskt kommentera detta genom att peka på utsagor 
om åldersfördelningen för lösningarna.  

Proposition 2003/04:160 Fortsatt arbetet för en säker vägtrafik får utgöra 
ett första illustrativt exempel. Denna proposition är viktig eftersom det är i 
denna som regeringen ger förslaget att Vägverket bör få ett uppdrag att utre-
da läkares anmälningsplikt, begränsade körkort samt resurserna för trafik-
medicinska centrum. De tre lösningarna inramas av en övergripande diskus-
sion om äldre i den generiska strukturen. I delkapitlet ”Äldre i trafiken” finns 
ett underkapitel ”Läkares skyldighet att anmäla olämpliga förare”. Det är i 
detta underkapitel de tre lösningarna tas upp.  Regeringens bedömning är att: 

                               
581 Motioner 1999/2000:T464 av Skånberg m.fl. (kd), 2004/05:T404 och 2005/06:T342 av 
Vänerlöv (kd). 
582 Vägverket 2005, s. 24–30. 
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Undersökningar av äldres olycksrisker i trafiken visar att det inte är motiverat 
av trafiksäkerhetsskäl att införa regelbundna läkarkontroller. Vägverket bör 
ges i uppdrag att se över om dagens system, som bygger på att läkarna anmä-
ler körkortshavare som av medicinska skäl är uppenbart olämpliga att ha kör-
kort, kan förbättras. I uppdraget bör ingå att göra en analys av de resurser 
som finns för trafikmedicinska utredningar. Uppdraget bör även gälla beho-
vet av och möjligheterna till att utfärda körkort med begränsad behörighet.583  

I propositionen ordnas således överssynen av läkares anmälningsplikt, be-
gränsade körkort och trafikmedicinska resurser kort och gott som frågor om 
”äldre i trafiken”.  

Ett andra exempel är det efterföljande utskottsbetänkandet Fortsatt arbete 
för en säker vägtrafik 2004/05:TU2. Det har en annan struktur. Förslaget om 
översynen av körkortssystemet för de tre lösningarna diskuteras i ett kapitel 
kallad ”Återkallelse av körkort”.584 Inramningen av förslaget utgörs med 
andra ord inte av någon särskild trafikantkategori. I detta fall blir lösningarna 
svar på mer generella problematiseringar av körkortssystemet. Även Väg-
verkets utredning från år 2005 där regeringsuppdraget genomfördes ordnar 
lösningarna under en mer generell problematik om ”läkares skyldighet att 
anmäla olämpliga förare”.  

Men i utskottsbetänkandet Trafiksäkerhet. 2005/06:TU13, som är mitt 
tredje exempel, är återigen lösningarna trafikmedicinska centrum, läkares 
anmälningsplikt och begränsade körkort inramade av äldre. Det är i kapitlet 
”Äldre i trafiken” som Vägverkets utredning och de olika lösningarna: läka-
res anmälningsplikt, begränsade körkort samt trafikmedicinska centrum tas 
upp.585 Även mer generella lösningar om hälsa och körkort, som berör alla 
körkortsinnehavare, kan således ordnas som specifika för äldre.  

Detta kan, om jag redan här ska kommentera utsagorna, relateras till utsa-
gor som beskriver åldersfördelningen i lösningarna. Det går till exempel i 
Vägverkets rapport från år 2005 att läsa om en studie av återkallelser av 
körkort i Värmlands län år 1998. Ett antal av 812 återkallelser gjordes där 
123 var av medicinska skäl. Det anges att av dessa 123 återkallelser gällde 
58 procent människor över 60 år.586 Drygt 40 procent var således under den-
na ålder. Ett annat exempel berör Trafikmedicinskt centrum, Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge. Det handlar om djupare utredningar av 
patienter som uppfattas vara svårbedömda där ”kognitiva störningar” är ett 
av de områden där Trafikmedicinskt centrum hävdas ha specialistkompetens. 
Här är medianåldern 66 år.587  

Men kanske de mest intressanta utsagorna rör begränsade körkort. Som 
jag kommer att peka på senare betraktas denna lösning i hög grad som en 
                               
583 Prop. 2003/04:160, s. 86. 
584 Bet. 2004/05:TU2, s. 63–66. 
585 Bet. 2005/06:TU13, s. 55–58. 
586 Vägverket 2005, s. 22. 
587 Vägverket 2005, s. 41. 
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lösning för de äldre. Samtidigt har människor i högre åldrar endast utgjort en 
minoritet av dem med sådana tillstånd. I Vägverkets utredning  år 2005 be-
rättas hur 117 sådana ansökningar hade behandlats och där 38 procent fick 
tillstånd. Av dessa var 11 procent över 67 år.588 Hur kan en lösning associe-
ras till en kategori som samtidigt kan uppfattas ha utgjort en liten minoritet 
för dess tillämpning?  

Ordnandet av läkares anmälningsplikt, trafikmedicinska centrum och be-
gränsade körkort regleras således till stor del av andra faktorer än vilka 
grupper eller kategorier som kan uppfattas ha berörts av dessa lösningar. Det 
kan, menar jag, till och med tyckas anmärkningsvärt hur stark associationen 
är mellan vad som kan uppfattas vara generella körkortslösningar och de 
äldre. En förklaring kan vara att associationen är ett uttryck för den starka 
medikaliseringen av hög ålder vilket innebär att körkortslösningar om hälsa 
också blir lösningar som förknippas med de äldre och åldrande. Att en stor 
del av dem som lösningarna har berört, som jag ser det, ofta inte uppfattas 
som äldre förbises. En annan förklaring kan vara att körkortet som jag tidiga-
re tagit upp associeras med livsloppet samtidigt som åldrande förknippas 
med nedgång och förfall. Det kan därför förefalla särskilt angeläget att över-
vaka körkortet vid hög ålder. Jag skulle dessutom vilja föreslå att en anled-
ning till att begränsade körkort så starkt associeras med äldre beror på att 
lösningen väl passar in i den uppluckring av inträde och utträde som skett i 
körkortssystemet och ålderstrappan sedan 1990-talet.  

Periodiska läkarundersökningar – en lösning som framkastas i motioner 
men avslås i andra dokument 
Det finns som ovan antytts en tydlig uppdelning mellan motioner respektive 
utskottsbetänkanden och propositioner. Ett antal motioner förespråkar hälso-
kontroller. Några exempel är: 

Samhället har ett ansvar att i görligaste mån och på lämpligt sätt eliminera 
olycksrisker i trafiken. Förutom hälsokontroll för lämplighet som bilförare, 
på eget initiativ då detta är påkallat eller vid läkares inrådan, bör en sådan 
kontroll införas för personer som uppnått viss ålder, exempelvis 75 år. Kon-
trollen bör sedan återkomma med jämna mellanrum.589  

Att på förhand bestämma en åldersgräns för körkortsinnehav är meningslöst. 
Människor är olika och då är åldern en dålig måttstock. Istället bör det utre-
das om det finns skäl att införa krav på läkarintyg vid hög ålder för att garan-
tera att bilförare inte utgör en olycksrisk för sig själva och andra.590  

I Finland upphör körkortet att gälla när föraren uppnått 70 års ålder. De som 
efter 70-årsdagen önskar fortsätta att köra bil måste, i samband med ansökan 

                               
588 Vägverket 2005, s. 70., jfr prop. 2003/04:160, s. 87. 
589 Motion 2004/05:T404 av Vänerlöv (kd). 
590 Motion 2002/03:T503 av Eberstein & Norlander (s). 
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om ett nytt körkort, genomgå en medicinsk kontroll som omfattar det allmän-
na hälsotillståndet och synförmågan. Svenska läkare, däremot, är skyldiga att 
rapportera olämpliga förare, men inga medicinska undersökningar krävs för 
att förlänga ett körkorts giltighet. Frågan om en övergång till de finska reg-
lerna bör utredas skyndsamt.591  

Trafikutskottets betänkanden och regeringens proposition å sin sida förkastar 
förslagen gång på gång. Hänvisningar görs till att det är tveksamt om åtgär-
den har några positiva effekter på trafiksäkerhet592, att äldre som kör bil inte 
är någon ”riskgrupp” i trafiken593, att ”friska” personer slutar köra i förtid 
och får sämre mobilitet594, Vägverkets ansvar för systemet för återkallelse av 
körkort595 och ett pågående arbete med att harmonisera körkortsreglerna i 
EG-kommissionen.596 Motionerna initierar med andra ord talet om läkarun-
dersökningar vid hög ålder genom att från år till år föreslå lösningen medan 
utskottsbetänkande och propositioner förhåller sig negativa till densamma. 
På så sätt upprätthålls talet om denna lösning under dessa år. Även Vägver-
ket är negativ till periodiska läkarundersökningar med motiveringen att kost-
naderna är för stora och att det är ineffektivt i förhållande till läkarresurser.597 

Det går följaktligen att konstruera en skiljelinje mellan två typer av utsä-
gelsepositioner, dels riksdagsledamöters motioner och dels mer auktoritativa 
och sållade politiska dokument (propositioner, utskottsbetänkanden) samt 
utredningen från Vägverket. Periodiska läkarundersökningar verkar inte 
möjlig att driva i dessa mer konsensusbetonade och auktoritativa dokument 
som uttrycker regeringens, trafikutskottet eller Vägverkets ståndpunkt. Den 
”officiella linjen” är med andra ord att periodiska läkarundersökningar inte 
är aktuella samtidigt som lösningen lever kvar i formeringen och emellanåt 
föreslås av enskilda eller mindre grupper av riksdagsledamoter. 

Om vi jämför med den historiska analysen är det möjligt att se att under 
de två första perioderna, fram till och med 1980-talet, drevs förslag om peri-
odiska läkarundersökningar även av mer auktoritativa positioner som myn-
digheter, departement och regering. Från och med tidigt 1990-tal tar dock 
Trafiksäkerhetsverket och senare Vägverket tydligt avstånd från denna lös-
ning. Detta gäller även politiska konsensusdokument som propositioner un-
der 1990-talet. Denna linje fortsätter under år 2000–2006. Det finns således 
en skillnad mellan tiden före 1990 och tiden efter.  
                               
591 Motion 1999/2000:T464 av Skånberg m.fl. (kd), jfr även 2001/02:T296 och 2006/07:T243 
av Eldensjö (kd); 2002/03:T355, 2003/04:T368 och 2005/06:T342 av Vänerlöv (kd); 2002; 
2003/04:T360 och 2006/07:T248 av Eberstein & Lundberg (s); 2002/03:T300 av Schyman 
m.fl. (v), 2003/04:T318 av Thorborg m.fl. (v). 
592 Bet. 2002/03:TU4, s. 37, bet. 2004/05:TU2, s. 66, bet. 2005/06:TU13, s. 58, 2006/07:TU6, 
s.43, prop. 2003/04:160, s. 86.  
593 Prop. 2003/04:160, s. 86, bet. 2005/06:TU13, s. 58, 2006/07:TU6, s. 43. 
594 Prop. 2003/04:160, s. 86. 
595 Bet. 2000/01:TU12, s. 9, bet. 2001/02:TU10, s. 43. 
596 Bet. 2000/01:TU12, s.9. 
597 Vägverket 2005, s. 29 ff. 
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Det förvånade mig att det fanns så många utsagor om periodiska läkarun-
dersökningar under år 2000–2006 eftersom det uttryckligt framkom ett offi-
ciellt avståndstagande. Jag har här pekat på dynamiken mellan ”två” skilda 
utsägelsepositioner och visat hur talet om denna lösning upprätthållits. Men i 
detta fall vill jag också förtydliga att den periodiska läkarundersökningen har 
en särställning. Detta blir klarare om vi tittar närmare på vad periodiska kon-
troller av hälsa kan innebära. Läkarundersökning är bara ett av flera sätt. Det 
officiella avståndstagandet under åtminstone åren 2000 till 2006 handlar 
specifikt om periodiska läkarundersökningar. Vägverket frågar i sin utred-
ning år 2005 om inte självdeklarationer och synkontroller skulle kunna göras 
periodiska.598 En liknande lösning används redan vid erhållande av körkort. 
Vägverket menar att krav på hälsodeklaration och synkontroll ”förslagsvis” 
skulle kunna införas från 45 års ålder.599 Det officiella avståndstagandet är 
således inget generellt sådant mot olika varianter av kontroller av hälsa utan 
mot den periodiska läkarundersökningen.  

Rörlighet – att köra så länge som möjligt 
Från år 2001 används ”rörlighet” och ”mobilitet” återkommande i såväl tra-
fikutskottets betänkanden, regeringens proposition, motioner och Vägverkets 
underlag.  ”Tillgänglighet”, som ibland förknippas med rörlighet, används 
inte om äldre personers bilkörning i den nationella transportpolitiken. Un-
dantagsvis dyker tillgänglighet upp där det framförallt relaterar till äldre 
(oskyddade) trafikanter.600  

Rörlighet som mål, rätt och behov  
I den historiska analysen har jag pekat på hur äldre och åldrande bilförare 
objektifierats som problem i trafiksäkerhet och förarurval. Problemfigurer 
har därför varit ett sätt att följa utsagor i materialet. Särskilda mål i relation 
till äldre och åldrande bilförare har inte angetts även om det funnits över-
gripande transportpolitiska ideal, mål eller visioner.   

Analysen för åren 2000 till 2006 indikerar dock att en förändring har 
skett, en förändring som särskilt framträder i utsagor om rörlighet. Rörlighet 
för ”äldre” omtalas nämligen som ett mål, behov eller till och med som en 
rätt(ighet). Propositionen Fortsatt arbete för en säker vägtrafik kan utgöra 
ett exempel på formuleringar både i termer av mål och rätt.  

                               
598 I Vägverket 2005 ges som förslag att en utredning om periodiska självdeklarationer av 
hälsa och synkontroller ska göras, se t.ex. sammanfattning och s. 53 ff. 
599 Vägverket 2005, s. 55. 
600 Se t.ex. bet.  2000/01:TU12, s. 9, där tillgänglighet nämns i relation till forskning om äldre 
trafikanter, prop. 2003/04:160, s. 85 där tillgänglighet används som begrepp om ett Väg-
verksprojekt om utemiljöer för äldres möjligheter att gå och cykla. 
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Att kunna köra bil är ofta ett medel till ökad rörlighet och livskvalitet. Ett av 
trafikpolitikens mål vad det gäller att förbättra äldres mobilitet är därför att de 
skall kunna köra så länge som möjligt och under säkra former.601  

De äldre har en självklar rätt till en trygg mobilitet i trafiken. För att så länge 
som möjligt i livet kunna bibehålla en aktiv och självständig livsstil i ett 
samhälle som kräver rörlighet av medborgarna, krävs att samhällsaktörerna 
planerar och agerar med hänsyn till de äldre som skall röra sig i transportsy-
stemet.602  

I trafikutskottets betänkanden formuleras även rörlighet som ett behov. Ett 
exempel är: 

Utskottet anser att det är angeläget att både de äldres behov av rörlighet och 
riskerna med äldre bilförare beaktas i trafiksäkerhetsarbetet.603  

Rörlighet formuleras således på flera sätt. Målet för rörlighet är att ”äldre” 
ska kunna köra så länge som möjligt under säkra former. Rörlighet anges 
vara ”viktigt”, ”ett behov”, ”en rätt” eller ”ett medel”. Här vill jag dock på-
peka att rörlighet inte utvecklas i nämnvärd utsträckning i transportpolitiken, 
även om utsagor om vikten av rörlighet ideligen florerar. Detta eftersom den 
politiska händelsen under dessa år trots allt framförallt handlar om urval och 
körkortsbedömningar. Det går emellertid att ändå se hur aspekter som livs-
kvalitet, aktivitet, självständighet liksom att synen att rörlighet är en nöd-
vändighet framträder i transportpolitiken. Sådana aspekter har också tagits 
upp i forskning, som jag exemplifierade med i kapitel 3. Några motioner 
nämner också vikten av att beforska de ”sociala konsekvenserna” för mobili-
tet vid ”förlorande” av körkort”604 något som därmed aktualiserar viktiga 
frågor om vad som händer efter utträdet. Men detta får inte gehör i utskotts-
betänkanden och blir ingen större fråga i transportpolitiken.  

                               
601 Prop. 2003/04:160, s. 85. 
602 Prop. 2003/04:160, s. 85. 
603 Bet. 2001/02:TU10, s. 40, jfr bet. 2000/01:TU12, s. 7, bet. 2002/03:TU4, s. 34, bet. 
2005/06:TU13, s. 57. 
604 Motioner 2001/02: T464 av Ångström & Skårvik (fp); 2002/03:T379 av Ångström (fp). 
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Problem- och idealfigur: Äldres rörlighet år 2000–2006 
Övergripande ideal, mål Äldrepolitikens mål605 

Äldre skall 

-kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 

-kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och 
över sin vardag 

-bemötas med respekt 

-ha tillgång till god vård och omsorg 

Mål Köra så länge som möjligt under säkra former 

Problem Slutar köra för tidigt 

Äldre kvinnor slutar köra för tidigt 

Orsak ? 

Lösning Forskning 

Begränsade körkort 

Försöksverksamhet vid trafikmedicinska centrum med geo-
grafiskt begränsade körkort till välbekanta miljöer vid lättare 
”kognitiva störningar” 

Centrala begrepp Nödvändigt, en rätt(ighet), behov  

Livskvalitet, aktivitet, självständighet 

Äldre, fyrtiotalister, nya generationer 

En säker mobilitet 
Utsagor om rörlighet för äldre relateras till trafiksäkerhet eller körkort. Men 
inte nog med det, utsagorna knyts samman i olika formuleringar och orden 
samvarierar med varandra. Det är svårt att skilja mellan olika diskurser och 
det är av analytiska skäl, för att problematisera formeringen, som jag upp-
rätthåller skillnaderna mellan diskurserna trafiksäkerhet, förarurval och äld-
res rörlighet. Till exempel samvarierar utsagor om trafiksäkerhet och rörlig-
het med varandra. Målformuleringen för mobilitet var att ”äldre ska köra så 
länge som möjligt under säkra former”. Trafiksäkerhet och rörlighet tas ofta 
upp i samma mening. Jag ska ge ett exempel: 

Utskottet välkomnar Vägverkets och Socialstyrelsens förslag om att bl.a. in-
rätta trafikmedicinska centrum som kan innebära att de äldres mobilitet kan 
bibehållas samtidigt som trafiksäkerhetsaspekter beaktas.606 

Rörlighet tas sällan upp separat utan det handlar med andra ord om en ”säker 
rörlighet”. Eftersom denna samvariation finns vill jag påtala en motsättning 

                               
605 Prop. 1997/98:113, se t.ex. s. 1.  
606 Bet. 2005/06:TU13, s. 55. 
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eller skillnad dem emellan. Den omtalas inte i transportpolitiken, men har 
tagits upp av bland annat Krister Spolander i den tidigare nämnda boken om 
trafik för den tredje åldern. Jag tror motsättningen kan bidra till en förståelse 
av hur utsagor om rörlighet och trafiksäkerhet regleras. 

”Paradoxen”, som den kallas av Spolander, handlar om att ur nollvisio-
nens perspektiv är äldre trafikanter, inklusive bilförare, centrala objekt. Även 
om äldre som bilförare inte skulle vara överrepresenterade i olyckor så ska-
das de och dör genom sin fysiska skörhet oftare än andra. Denna fysiska 
skörhet hos äldre hävdas vara änmer framträdande i relation till skador och 
dödsfall hos gångtrafikanter och cyklister.607 Men, vilket ger upphov till pa-
radoxen, ur äldre människors perspektiv är trafikolyckor en ytterst marginell 
dödsorsak. Trafikolyckor står för ungefär en promille av dödsorsakerna hos 
människor över 75 år.608 Det blir därför svårt att för äldre människor motive-
ra inskränkningar av mobilitet till förmån för trafiksäkerhet, åtminstone om 
hänvisningar görs till att de kan skadas själva. Andra frågor som till exempel 
trygghet som kan hindra mobilitet blir väsentliga enligt Spolander. Även om 
äldre människor är av stort intresse i ett trafiksäkerhetsperspektiv så gäller 
alltså inte på samma sätt det omvända, enligt paradoxen, ur perspektiv som 
har äldre i fokus. 

Vad denna så kallade paradox berättar om, menar jag, är att trafiksäkerhet 
och rörlighet i formeringen av äldre och åldrande bilförare delvis ordnas på 
skilda sätt. Medan trafiksäkerhet (jfr nollvisionen) har varit central i trans-
portpolitiken blir utsagor om rörlighet för äldre en fråga som har de äldre i 
fokus och har beröringar med äldrepolitik. Ett exempel på hur de äldre sätts i 
centrum kommer från Vägverkets utredning år 2005.  

I den kliniska trafikmedicinska verksamheten sker en högt kvalificerad pröv-
ning av den medicinska lämpligheten att inneha körkort. Eftersom sådana 
sjukdomar som påverkar förmågan att trafiksäkert framföra fordon framför 
allt drabbar äldre är frågan av stor vikt i ett med åren allt viktigare äldreper-
spektiv och kan sägas ligga i gränslandet mellan frågan om medicinsk lämp-
lighet att inneha körkort och mobilitet i samhället för de äldre.609 

                               
607 Enligt Spolander dödas 65–74-åringar tre gånger så ofta än yngre (0–64 år) som gångtrafi-
kanter, två och halv gånger så ofta som cyklister och en och halv gånger så ofta som bilister, 
2003, s. 31. 
608 Spolander 2003, s. 38. Denna så kallade paradox verkar vara känd sedan länge. Redan 
OECD:s forskningssammanställning från år 1985 om äldre trafikanter innehåller liknande 
utsagor. ”The increased participation of the elderly is to some extent already manifest in the 
acitivities of traffic in which they appear to suffer a dispropotionately big share of accidents. 
However, in relation to all other causes of death among the elderly—who, as a population 
group by definition have death as the upper limit of age – road accidents may appear to be a 
minor problem: they cause less than 0,5 per cent of all deaths in the group. It is, therefore, 
both understandable, and to be expected, if this threat is of little concern to the elderly them-
selves”, s. 13. 
609 Vägverket 2005, s. 5. 
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Mål från äldrepolitiken refereras dock inte i transportpolitiska dokument som 
trafikutskottets betänkanden eller propositionen Fortsatt arbete för en säker 
vägtrafik. Men detta förekommer i i viktiga dokument utanför eller i utkan-
ten av transportpolitiken. Ett exempel kan ges återigen från Vägverket, den-
na gång inte från ett politiskt underlag, utan från ett måldokument ”Kund-
gruppsdokument Äldre”. Där anges explicit vid sidan av transportpolitiska 
mål att äldrepolitiska mål liksom folkhälsopolitiska mål ska beaktas.610 Ett 
andra exempel kommer från Spolanders bok. De första meningarna efter 
förorden lyder: 

Att skapa ett samhälle som fungerar för alla är en politisk fråga som rör 
många områden. I det syftet har vi en äldrepolitik.  

I slutet av nittiotalet formulerade Riksdagen en målsättning som uttrycker 
så grundläggande värden att den lätt upp-pfattas [sic!] som en självklarhet. 
Där sägs att vi har rätt till oberoende, självständighet och respekt också när vi 
blivit äldre.611 

En av bokens centrala utgångspunkter är således ”äldrepolitik”. Denna är 
viktig i boken för framhävandet av bland annat mobilitet.  

Jag vill därför argumentera för att äldrepolitik har börjat influera utsagor-
na om äldre och åldrande bilförare i transportpolitiken. Det kan dock förefal-
la vara lite diffust att tala om olika politikområden. Jag har hittills också 
fokuserat på dokument som närmast associeras till transportpolitik. Resande 
är inte heller någon stor fråga, vad jag kan se, i de två stora äldrepolitiska 
betänkandena Riv Ålderstrappan! livslopp i förändring SOU 2002:29 och 
Äldrepolitik för framtiden SOU 2003:91.612 Vad handlar då influenserna från 
äldrepolitik som jag argumenterat för? Här vill jag vända mig till gerontolo-
gerna Gerhard Naegele och Alan Walker som gör gällande att äldrepolitik 
traditionellt har identifierats med frågor om pensionssystemet samt vård och 
omsorg. De hävdar dock att denna klassiska syn är snäv och att äldrepolitik 
borde vara tvärsektoriell och i stort sett beröra alla andra politiska områden. 
Detta eftersom hög ålder och åldrandets betydelse för olika samhällsfrågor 
knappast längre kan ignoreras, uppger Naegele och Walker, då det finns så 
stora andelar människor i höga kronologiska åldrar i västvärlden.613 Former-

                               
610 Vägverket 2004b, s. 10. 
611 Spolander 2003, s. 14. 
612 Frågan kan ställas hur utsagor om äldre och åldrande bilförare skulle ordnas om resande 
alltmer uppmärksammades i äldrepolitiken. Det går att se att när de de två äldrepolitiska 
utredningarna ändå berör resande kan resandet ordnas på andra sätt än i transportpolitiska 
dokument. SOU 2002:29 behandlar till exempel trafikolyckor i ett avsnitt som handlar om 
säkerhet generellt. Trafikolyckor relateras till bränder i hemmet, fallolyckor i såväl hem- eller 
fritidsmiljö, brott och rädsla för brott och våld, s. 315–318. En sådan ordning vore omöjlig i 
transportpolitiken eftersom det utanför dess gränser. I SOU 2003:91 blir de få utsagor som tas 
upp om resande i det närmaste en ”boendefråga”, se kap 6.3 ”Öka människors möjligheter att 
ta ansvar för boende och livsmiljö under åldrandet”, s. 335–367. 
613 Naegele & Walker 1999, s. 197 f. 
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ingen av äldre och åldrande bilförare skulle kunna utgöra ett exempel på hur 
”äldrepolitik” breder ut sig på ett sådant sätt som Naegele och Walker före-
skriver. Detta innebär dock inte att hög ålder och de äldre synliggörs i for-
meringen, de har redan varit synliga, utan en vridning i formeringen så att 
utsagor som sätter äldre i fokus framträder. För första gången formuleras 
utsagor i termer av mål för äldre. Utsagor om äldre människors behov och 
”rätten” till rörlighet för äldre blir viktigare.  

Äldres rörlighet, gerontologi och äldrepolitik 
Jag ska i detta avsnitt utveckla resonemanget om att utsagorna om äldres 
mobilitet samvarierar med äldrepolitik och, vill jag tillägga, gerontologi. 
Även om resande inte i särskilt hög utsträckning togs upp i de två äldrepoli-
tiska betänkandena under åren 2000 till 2006 uttrycks i diskursen äldres 
rörlighet värden som också är centrala i såväl äldrepolitik som gerontologi.  

Malin Wreder har i sin diskursanalytiska avhandling pekat på hur forsk-
ning om äldre och åldrande, oavsett om det handlar om ett eländes- eller ett 
resursperspektiv, delar antagandet om betydelsen av aktivitet och det centra-
la i att fördröja åldrandeprocessen. Genom aktivitet antas äldre i högre 
usträckning kunna hålla sig friska och dessutom fortsätta att vara engagerade 
och delaktiga i samhället, vilket förmodas bidra till en god ålderdom. Även 
om det finns teorier som förhåller sig kritiska är det framförallt idéer om 
aktivitet som har slagit igenom i nutiden i gerontologisk forskning.614 Vikten 
av möjligheten till aktivitet är också något, vill jag förtydliga, som formule-
ras explicit i ett av de äldrepolitiska målen: att som äldre ”kunna leva ett 
aktivt liv och ha inflytande i samhället och sin vardag”. Men aktivitet är 
också en aspekt som explicit tas upp i transportpolitiken i relation till rörlig-
het för äldre. Rörlighet (resande) har dessutom i forskning angetts som en 
viktig förutsättning för att kunna vara delaktig i det moderna ”utspridda” 
samhället (se även kap. 3).  

Det är inte bara i förhållande till aktivitet som det finns likheter mellan 
gerontologi, äldrepolitik och utsagor om rörlighet för äldre. Oberoende är ett 
viktigt värde i äldrepolitik där ett annat äldrepolitiskt mål formulerats att 
som äldre ”kunna leva i trygghet och med bibehållet oberoende”. Oberoende 
och beroende är även enligt Green en central dimension i gerontologi.615 Men 
vikten av oberoende kan också tolkas uttryckas i utsagor i forskning om rör-
lighet genom bilen. Denna rörlighet har uppfattats kunna bidra till att 
överskrida funktionsnedsättningar så att oberoende och självständighet kan 
upprätthållas. Körkort, rätten att köra bil, har till och med använts som en 
symbol av äldre för att hålla ålderdomen borta.616 Förutom oberoende är det 
således värt att notera att aspekter som att hålla funktionsnedsättningar borta 

                               
614 Wreder 2005, s. 115 ff. 
615 Green 1993, s. 83. 
616 Eisenhandler 1990. 
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och att förskjuta åldrandet även finns i utsagor i forskning om äldres rörlig-
het, aspekter som också återkommer i idéer om den goda ålderdomen i ge-
rontologisk forskning.617 Jag menar därför att det finns en betydelsefull sam-
variation mellan utsagor i diskursen äldres rörlighet, gerontologi och äldre-
politik i förhållande till vissa centrala värden och målsättningar.  

”Äldre kvinnliga förare” och ”mobilitetsproblem” 
Mobilitet beskrivs således i dessa dokument i första hand som ett behov, en 
rätt eller utifrån målet att fortsätta köra bil så länge som möjligt under säkra 
former. Men det förekommer också några utsagor från riksdagsåren 2005/06 
och 2006/07 där rörlighet tas upp i termer av problem.618 I detta sammanhang 
framträder ”äldre kvinnliga förare”. Jag ska ge några exempel: 

[…] forskning [visar] på att kvinnor upphör med bilkörning vid en lägre ålder 
än män, vilket enligt utskottet är ett särskilt problem som måste beaktas i det 
fortsatta arbetet. 619 

Mycket talar för att den äldre föraren kan förlänga sin aktiva bilkörningsperi-
od genom regelbundet kompetensunderhåll. Detta gäller inte minst äldre 
kvinnliga förare som ofta slutar köra i förtid på grund av osäkerhetskänsla.620  

Bilen anges ha en särskild roll för mobilitet, det handlar inte bara om mobili-
tet utan om mobilitet genom bilen. Att sluta köra bil för tidigt blir därför ett 
mobilitetsproblem. Detta gäller särskilt, som synes i citaten, kvinnor.  

Begränsade körkort och ny försöksverksamhet vid ”lättare kognitiva 
störningar” 
Begränsade körkort, som diskuterades under 1990-talet, tas upp som en lös-
ning för bland annat mobilitet i Vägverkets utredning år 2005.621 Körkorts-
återkallelsen ska även fortsättningsvis kunna ske gradvis. Utträdet framstår 
därför i detta sammanhang fortfarande som graderat snarare än byggt på 
distinkta gränser där förare antingen är helt lämpliga eller olämpliga. Väg-
verket föreslår dessutom att en ny variant av begränsade körkort ska prövas i 
en vetenskaplig försöksverksamhet vid ett trafikmedicinskt centrum. 

Den nya varianten är geografiskt begränsade körkort för välbekanta mil-
jöer, ett körkort som ska kunna ges till vissa förare med ”lättare kognitiva 
störningar”. Bakgrunden till förslaget är en särskild modell med begränsade 
                               
617 Se t.ex. Wreder 2005, s. 115–122. För uppskjutande av funktionsnedsättningar kan det 
nämnas att detta har angetts som en av de centrala dimensionerna, vid sidan av aktivitet och 
upprätthållande av hög kognitiv och fysisk kapacitet, i det omdiskuterade konceptet ett fram-
gångsrikt åldrande, se Rowe & Kahn 1997. 
618 Detta sker i betänkande TU: 2005/06:13 och de likartade motionerna 2005/06 T448 och 
2006/07:T231. 
619 Bet. 2005/06:TU13, s. 57. 
620 Motion 2005/06:T448 av Jönsson (s), jfr 2006/07:T231 Jarl Beck (s). 
621 Motion 1999/2000:T415 Ångström (fp) & Skårvik (fp).  
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körkort som Trafikmedicinskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset i 
Huddinge, har arbetat med. Vid ”kognitiva svårigheter”, berättar Vägverket, 
är det ganska enkelt och säkert att avgöra vilka som är direkt lämpliga alter-
nativt olämpliga som förare. Problemet är att det finns en omfattande gråzon 
där bedömningarna är svårare och där det ibland kan krävas praktiska bil-
körningstest för att fälla ett avgörande. I vissa fall kan nämligen lättare 
”kognitiva störningar” innebära svårigheter att köra i nya miljöer medan 
bilkörning i välbekanta omgivningar fungerar smidigt. Faktorer som körstil 
och körerfarenhet är viktiga.  

Trots de nya utsagorna om rörlighet fortsätter således formeringen av äld-
re och åldrande bilförare i transportpolitiken nästan uteslutande att handla 
om körkortsfrågor. Borde det inte kunna finnas andra lösningar som kan vara 
viktiga i relation till rörlighet? En lösning som åtminstone kan tänkas beröra 
frågan är mobilitetscentrum i Göteborg, ”Mobilitetscenter.se”. Vägverket 
berättar att mobilitetscentrumet har arbetat utredande och rådgivande för 
människor med funktionshinder i frågor om fordonsanpassning.622 Trafikan-
terna som omtalas i detta sammanhang är personer med funktionshinder, inte 
äldre. 623   

Mobilitet är en privat angelägenhet medan trafiksäkerhet är av 
allmänintresse? 
I några fall framträder en tydlig distinktion i utsagor mellan ”den enskildes 
nytta” av rörlighet och ”det allmännas intresse” av trafiksäkerhet. Jag ska ge 
två exempel: 

Frågan om äldre personers bilkörning får allt större betydelse i det transport-
politiska arbetet. Mot den enskildes nytta av att kunna förflytta sig måste det 
allmännas intresse av trafiksäkerhet vägas.624 

                               
622 Vägverket 2005, s. 48 f.  
623 Att det är personer med funktionshinder, och inte äldre, som är i fokus blir också tydligt 
genom en utvärdering av Mobilitetscenter.se av Peters & Anund 2005. Jag sökte igenom 
utvärderingens pdf-fil med sökorden ”äldre”, ”ålder” och ”åldrande” för att se om orden dök 
upp. Detta var inte fallet. Att äldre inte är inkluderade i utvärderingen blir också synligt ge-
nom ”ordlistan” i rapporten. Begreppet brukare definieras som den som besökt Mobilitetscen-
ter.se och fått råd och stöd med fordonsanpassning. Det anges också att brukare har fått stat-
ligt bilstöd. Eftersom statligt bilstöd har åldersgränser innebär detta att brukare måste vara 
under vissa högre kronologiska åldrar. Verksamheten på Mobilitetscenter.se förefaller således 
inte i större utsträckning ha inkluderat personer i högre kronologiska åldrar. Men samtidigt 
vill jag peka på att enligt hemsidor på Mobilitetscenter (se t.ex. 
http://www.mobilitetscenter.se/index.php?sid=1, 2007-10-20) arbetar de också med att bedö-
ma körkortslämplighet, en fråga som ofta förknippas med hög ålder. Även Vägverket 2005, s. 
48 f. nämner att mobilitetscentrumet vid tidpunkten för Vägverkets utredning strävade efter 
att också arbeta med bedömningar av körkortslämplighet.  
624 Bet. 2001/02:TU10, s. 43. 
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Möjlighet att förflytta sig med bil upplevs av många som en förutsättning för 
ett aktivt liv och en hög livskvalitet. Mot den enskildes nytta av att kunna för-
flytta sig måste dock det allmännas intresse vägas, härav bestämmelserna om 
körkortsåterkallelse. 625 

Jag skulle vilja föreslå att här ordnas utsagorna av ytterligare en tankefigur, 
nämligen privat-offentlig. Mobilitet ses som privat medan trafiksäkerhet och 
körkort hör till det offentliga, till det allmänna. Sudhir Chella Rajan har häv-
dat att automobilitet (rörlighet genom bilen) och liberalism är nära förknip-
pade. Automobilitet har inneburit frihet att resa och ”välja” var man vill bo. 
Staten ska inte lägga sig i.626 Automobilitet har på så sätt, som jag förstår det, 
ordnats och framställts som en privat angelägenhet, vilket är en ganska in-
tressant schimär eftersom exempelvis investeringar i infrastruktur såväl som 
underhåll av vägar och broar ytterst är en offentlig angelägenhet.  

I förhållande till äldre och åldrande bilförare vill jag framföra två aspek-
ter. För det första är det värt att notera samvariationen mellan utsagor om 
rörlighet och uppmärksammandet av, inte enskilda, men väl ett särskilt kol-
lektivs perspektiv. Utsagor om rörlighet samvarierar med att äldre männi-
skors intressen och behov beaktas i större utsträckning. Äldre människors 
mobilitet ses i så fall inte längre som helt privat. För det andra kan frågan 
ställas om frånvaron av att beakta mobilitet historiskt i formeringen av äldre 
och åldrande bilförare också har reglerats genom denna tankefigur.  

En mångfasetterad utsägelseposition 
Jag har i detta kapitel inte hittills diskuterat utsägelsepositioner eftersom jag 
analytiskt haft svårt att identifiera tydliga positioner från vilka utsagor drivs. 
Dokumenten präglas i stor utsträckning av konsensus. Istället framträder ett 
konglomerat av organisationer för initierandet av översynen av körkortssy-
stemet, där några organisationer är särskilt framträdande. Avsnittet illustrerar 
därför hur den medicinska, eller kanske mer specifikt trafikmedicinska dis-
kursen, förs in i transportpolitiken genom en kraftfull mångfasetterad utsä-
gelseposition och som gör att den medikalisering som funnits historiskt i 
formeringen av äldre och åldrande bilförare även dominerar under dessa år 
på 2000-talet.  

I Vägverkets utredning anges TUFF-gruppen som central i detta samman-
hang. ”Som en löpande del av utredningsarbetet och som den grupp som var 
delaktig i och pådrivande till beslutet om utredningens tillkomst finns den så 
kallade TUFF-gruppen”627 Namnet TUFF står för trafikmedicinsk utveckling 
och framtida finansiering och gruppen bildas formellt vid ett möte anordnat 
av Trafikmedicinskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, 
                               
625 Bet. 2004/05:TU2, s. 66. 
626 Rajan 2006. 
627 Vägverket 2005, s. 5. 
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29 januari år 2004.  Gruppen består av representanter för ”riksdagens trafik-
utskott, pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, Trafikmedi-
cinskt centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, arbetsgrup-
pen för Trafikmedicinskt centrum Umeå, Mobilitetscenter i Göteborg, Väg-
verket, NTF samt Sveriges Kommuner och Landsting.”628  

Ifall vi förflyttar oss några år bakåt i tiden och studerar motioner är det 
möjligt att se hur två motioner redan under riksdagsåren 2000/01 och 
2001/02 föreslår både att körkortssystemet utvärderas och mer trafikmedi-
cinska resurser.629 I dessa motioner redovisas utsagor om medicinska aspek-
ter i allmänhet. Men för påståendet att ”en mycket hög andel av omkomna 
äldre bilförare är skyldig part vid olyckor” görs en hänvisning till forskning 
vid Trafikmedicinskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset i Hud-
dinge.630 I ytterligare några motioner berättas om en utredning från Vägver-
ket som visar att läkarnas följsamhet i förhållande till körkortslagens be-
stämmelser är dålig. Motionerna föreslår att läkarnas anmälningsskyldighet 
ska följas upp och möjligheterna till muntliga överenskommelser ska utvär-
deras.631 Från detta är det möjligt att se att det talas om en utredning från 
Vägverket som hävdar att körkortssystemet inte fungerar, att forskning från 
Trafikmedicinskt centrum uppmärksammas och att motionärerna framför 
utsagor om åldrande och medicinska förändringar.  

Utifrån detta kan det vara rimligt att anta att TUFF-gruppen från år 2004 
varit drivande för detta beslut men att frågan innan dess förts fram av enskil-
da motionärer och troligen även Vägverket (utredningen om problem med 
körkortssystemet) och Trafikmedicinskt centrum, Karolinska universitets-
sjukhuset i Huddinge (som anordnar det första mötet där TUFF bildas). Pro-
position 2003/04:160 för fram förslaget om en utredning där regeringsupp-
draget sedan blir att: 

Vägverket ges i uppdrag att se över om dagens system, som bygger på att lä-
karna anmäler körkortshavare som av medicinska skäl är uppenbart olämpli-
ga att ha körkort, kan förbättras. I detta ingår att analysera behovet av resur-
ser för trafikmedicinska utredningar. Utredningen skall redovisa hur ett sy-
stem med trafikmedicinska centrum kan utformas och finansieras. I uppdra-
get ingår även att utreda behovet av och möjligheterna till att utfärda körkort 
med begränsad behörighet.632 

Översynen av körkortssystemet kan därför ses som en nästan sluten cirkel 
där en pådrivande utsägelseposition bidrar till att föra fram frågor till den 
politiska praktiken där beslut tas om en utredning som återigen ges till den 

                               
628 Vägverket 2005, s. 6. 
629 Motioner 2001/02:T464 av Ångström & Skårvik (fp); 2002/03:T379 av Ångström (fp).  
630 Motion 2001/02:T464 av Ångström & Skårvik (fp). 
631 Motioner 2002/03:T395 av Wegendal m.fl. (s), 2003/04:T273 Wegendal & Adolfsson 
Elgestam (s). 
632 Regeringsbeslut 2004-11-11, s.1.  
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initierande utsägelsepositionen. Utredningens förslag får ett positivt gehör i 
trafikutskottet som menar att regeringen ”skyndsamt” behöver bereda ären-
det.633   

Från anpassning av de äldre till anpassning av samhället 
Ett viktigt skifte som ägde rum i början av 1990-talet handlar om vem eller 
vad som ska anpassas. Vems perspektiv ska beaktas? Är äldre som kör bil ett 
problem i trafiken eller är trafiken ett problem för dessa förare? Detta skulle 
kortfattat kunna sammanfattas i förhållandet mellan de äldre och samhälle. 
Eftersom jag använder tankefigurer som analytiska redskap i denna studie 
skulle jag vilja föreslå att även de äldre-samhälle eller kanske mer generellt 
människa-samhälle utgör en tankefigur där det i formeringen av äldre och 
åldrande bilförare är möjligt att spåra en förskjutning i hur tankefiguren ut-
trycks. Från att endast äldre människor beskrevs som ett problem så började 
också samhället att framställas som ett problem, från att endast äldre männi-
skor behövde anpassas skulle även samhället anpassas. I den samtida analy-
sen framkommer utsagor som indikerar att en sådan förskjutning skett jäm-
fört med till exempel 1970- och 1980-talen. En återkommande utsaga i ut-
skottsbetänkandena är: 

Forskning om hur transportsystemet kan anpassas till den ökande andelen 
äldre bedrivs både i Sverige och i internationella sammanhang. Det gäller 
bl.a. forskning om hur kollektivtrafiken kan utvecklas men även om hur for-
don, trafikmiljö samt utbildning och information kan anpassas till äldre bilfö-
rare. 634  

Utskottet noterar med tillfredsställelse att forskningen om trafiksäkerhet 
kring åldrande och transporter ökat i betydelse under senare år. Forskningen 
är, enligt utskottet, särskilt angelägen eftersom andelen äldre bilförare ökar. 
Den ökande andelen äldre kan, enligt utskottet, innebära att man behöver 
genomföra såväl restriktiva som stödjande åtgärder och anpassa vägarna för 
denna trafikantgrupp för att tillgodose behov av att både bibehålla rörligheten 
för äldre och motverka olyckor i vägtransportsystemet.635 

Forskning tillskrivs med andra ord en viktig roll för att åstadkomma kunskap 
om hur anpassningen kan ske. Ett annat exempel om anpassning av trafiksy-
                               
633 Bet. 2006/07:TU6, s. 43. Det är svårt att finna utsagor som är kritiska eller ifrågasätter de 
förslag som ges. Jag har endast funnit två motioner som är kritiska till de medicinska be-
stämmelserna som finns om körkort. Den första, 2000/01:T444 av Bargholz (fp), menar att 
Sverige generellt har för hårda medicinska krav för körkortsinnehav och den andra, 
2006/07:T349 av Danielsson (c), menar att kraven för synfältsdefekter är för tuffa. Med detta 
vill jag bara påpeka att det förekommer andra utsagor samtidigt som det finns ett starkt kon-
sensus kring frågorna.   
634 Bet. 2001/02:TU10, s. 41, för likartade utsagor se bet. 2000/01:TU12, s.9, bet. 
2002/03:TU4, s. 34, bet. 2005/06:TU13, s. 55, jfr även prop. 2003/04:160, s.85. 
635 Bet. 2005/06:TU13, s.57. 
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stemet till förare med ”nedsättningar av hjärnans funktion” framkommer i en 
motion.  

I framtiden måste vi försöka anpassa trafiksystemet så att även förare med 
vissa funktionsnedsättningar kan fortsätta att köra bil. För gruppen med på-
tagliga nedsättningar av hjärnans funktion måste man räkna med att majorite-
ten av dessa inte kan fortsätta som bilförare. I vissa fall kan bilkörning kan-
ske vara möjlig med någon typ av begränsat körkort, till exempel på kända 
vägsträckor. För att detta ska bli ett realistiskt alternativ krävs förändringar i 
lagstiftningen. För äldre som blir av med möjligheten att köra bil kan konse-
kvensen bli att en stor grupp äldre i stället utsätts för ökade risker som 
oskyddade trafikanter. Samhällsekonomiskt har frågan stor betydelse, till ex-
empel för efterfrågan på färdtjänst.636 

Trafikmedicinska centrum är enligt motionen därför en viktig lösning. För-
slaget om ökade trafikmedicinska resurser ses således som en anpassning av 
samhället till förmån för äldre. Trafikmedicinska centrum anges kunna hjäl-
pa till med att människor kan fortsätta köra bil. Även begränsade körkort 
uppträder som en lösning där samhället anpassats till förmån för äldre.  Den 
gradvisa nedtrappningen av körkort, ett gradvist och inte tvärt utträde, be-
traktas således som ett uttryck för en samhällelig anpassning till de äldre.  

Ytterligare en motion, en partimotion från Vänsterpartiet, diskuterar an-
passning av trafiksystemet till de äldre mer generellt och menar att normerna 
för transportsystemet bygger på ”unga manliga trafikanter”. I denna motion 
ordnas dessa utsagor till och med under rubriken ”Trafiken måste anpassas 
till de äldre”.637 

Motsatsen, att det hävdas att de äldre måste anpassa sig till trafiken, är 
inte något som uttrycks lika explicit och tydligt. Detta påpekas framförallt i 
motioner vilka föreslår att periodiska läkarkontroller vid hög ålder ska 
genomföras. 

Trafiken på våra vägar ökar och ställer därmed högre krav på alla trafikanter. 
Som bilförare har man ett stort ansvar för att upprätthålla god koncentration. 
Att klara komplexa trafiksituationer och undvika olycksrisker kräver god syn 
och hälsa men också god koncentrations- och reaktionsförmåga. När vi blir 
äldre är det helt naturligt att våra funktioner försämras. [---] Istället bör det 
utredas om det finns skäl att utredas om det finns skäl att införa krav på lä-
karintyg vid hög ålder för att garantera att bilförare inte utgör en olycksrisk 
för sig själva och andra.638 

                               
636 Motion 2006/07:T231 av Jarl Beck (s), jfr likartad lydelse i motionen 2005/06:T448 av 
Jönsson (s).   
637 Motion 2002/03:T300 av Schyman m.fl, (v). 
638 Motion 2003/04:T360  av Eberstein & Lundberg (s), jfr likartade utsagor i 2002/03:T503 
av Eberstein & Norlander (s), 2005/06:T342, 2004/05:T404, 2003/04:T368 och 2002/03:T355 
av Vänerlöv (kd) samt 2006/07:T243 av Eldensjö (kd). 
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I citatet framställs att äldres förmågor inte räcker till för bilkörning. De kla-
rar inte av att anpassa sig till den ökande trafikens villkor. Det handlar inte 
om att trafiken eller trafikmiljön bör förändras och anpassas till äldre för att 
underlätta bilkörning.  

Att människa-samhälle eller mer specifikt de äldre-samhälle ordnar utsa-
gor och kan ses som en tankefigur stödjs också av Green som i en narrativ 
analys hävdat att en sådan uppdelning de äldre-samhälle på ett genomgri-
pande sätt har präglat gerontologin. Green påstår att i gerontologins skript är 
i allmänhet samhället protagonisten, huvudperson, och de äldre är antagonis-
ten, motspelaren. På olika sätt skapar de äldre problem för samhället som 
måste lösas där gerontologin är förmedlare och ska hjälpa till att lösa pro-
blemen. Men ibland är också de äldre protagonisten och samhället är anta-
gonisten. Då skapar samhället olika problem för de äldre, där gerontologin 
återigen är förmedlare.639 Jag ska inte här diskutera eller problematisera ge-
rontologins roll utan vill lyfta fram hur uppdelningen de äldre-samhälle har 
uppmärksammats som central även på andra håll. Mitt material pekar således 
på att det finns en förskjutning i transportpolitiken där de äldre, om vi för ett 
ögonblick lånar Greens terminologi, i högre grad intagit rollen som protago-
nist. Utsagorna om anpassning pekar med andra ord återigen på en förskjut-
ning i formeringen mot att äldre människor i större utsträckning kommit i 
fokus.  

Demografi som förstärkare – alarmistisk demografisk diskurs 
respektive demografisk samhällsanpassningsdiskurs eller fordrande 
fyrtiotalist-diskurs? 
Från slutet av 1960-talet skedde en viktig förändring i formeringen på så sätt 
att demografiska utsagor tog plats och utsagor om en växande andel av ”de 
äldre bilförarna” kom. Som jag nämnde i kapitel 2 har Stephen Katz beskri-
vit sådana utsagor som del i en alarmistisk demografisk diskurs om hur en 
växande andel äldre människor bidrar till samhällsproblem. I kapitel 7 om 
1990-talet pekade jag också på hur demografi användes för att förstärka oli-
ka problem där den växande andelen äldre bilförare i sig inte betydde att ett 
visst problem var ofrånkomligt utan snarare att möjliga problem som redan 
uppmärksammats accentuerades. Den samtida analysen visar hur sådana 
demografiska utsagor även i nutiden fungerar som förstärkare av problem. 
Men analysen tydliggör också hur demografiska beskrivningar används i 
utsagor om transportsystemets anpassning till de äldre. Demografi används 
följaktligen också för att förstärka vikten av att transportsystemet anpassas.  

                               
639 Green 1993, s. 147 ff. 
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Till demografiska aspekter kan även utsagor om nya stora kommande gene-
rationer som är beroende av bilen och behöver automobilitet ställas. Jag ska 
ge ett exempel: 

Bilens betydelse för äldres mobilitet och hälsa har uppmärksammats alltmer 
på senare år. Detta har flera förklaringar. Antalet äldre i samhället ökar påtag-
ligt. Andelen äldre som har körkort och bil stiger stadigt. Fyrtiotalisterna, 
som är den första riktigt bilburna generationen, närmar sig pensionsåldern. 
Bilkörning är en nyckelaktivitet när det gäller hur dessas mobilitet ska beva-
ras och bilens betydelse kan knappast överskattas.640 

De nya generationerna, ”de bilburna” ”fyrtiotalisterna”, uppfattas i denna 
motion som en förklaring till att mobilitet för äldre har uppmärksammats.  

Den fråga jag vill ställa är om det inte också går att tala om en sådan de-
mografisk diskurs där demografiska utsagor relaterar till krav på anpassning 
av samhället, i några fall utvecklade genom utsagor om ”nya generationer” 
och specifikt ”fyrtiotalister” som ställer krav. I mitt material är dessutom 
sådana utsagor om demografi och anpassningen av transportsystemet till 
äldre människor genomgående av positiv eller neutral karaktär. Det är en 
självklarhet att transportsystemet ska anpassas och inte ett problem för sam-
hället. Detta kan ses som en skillnad mot till exempel hur forskaren Robert 
B. Hudson menar att ”babyboomers” (ung. amerikanska femtiotalister som 
kan jämföras med svenska fyrtiotalister) i USA diskuteras i apokalyptiska 
termer. Han hävdar också att det finns starkt negativa stereotyper om de 
starka nya äldregenerationerna som giriga och maktbenägna på bekostnad av 
andra generationer.641 För svensk del har även ”fyrtiotalister” emellanåt 
framställts som en fordrande och egoistisk generation.642 Att anpassningsdis-
kursen uteslutande är så positiv eller neutral i mitt material kanske kan rela-
teras till kontexten av resande och transportpolitik som emergensyta. Den 
centrala nollvisionen som utvecklades under 1990-talet innebar ett synsätt att 
transportsystemet skulle anpassas till människorna. Människor begår misstag 
men konsekvenserna av dessa ska inte vara ödesdigra utan transportsystemet 
ska vara förlåtande. Transportsystemets utformning är central där det är sy-
stemutformarna som bär ansvaret, inte trafikanterna så länge de följer trafik-
reglerna. Utsagor om att anpassa transportsystemet till en växande andel 
äldre människor faller därför väl in i nollvisionens anda. En annan lite mer 
misstänkliggörande reflektion är att denna positiva och neutrala anda i utsa-
gorna om anpassning är möjlig genom att vissa mer ”kontroversiella” lös-
ningar inte diskuteras. Frågan är om inte till exempel förslag om minskade 
hastigheter som ett led i att anpassa transportsystemet till äldre skulle släppa 
igenom andra mer negativa utsagor? En sådan lösning skulle ställa olika 

                               
640 Motion 2005/2006:T448 av Jönsson (s). 
641 Hudson 2005, s. 267 f. 
642 Grip 2000, se t.ex. s. 104–111. 
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intressen och grupper mot varandra på ett annat sätt. Att detta kan betraktas 
kontroversiellt kan till exempel en ledare i Göteborgsposten 17 augusti år 
2006 illustrera: 

I går presenterades också ett antal så kallade avsiktsförklaringar i trafiksäker-
hetsprojektet för äldre, kallat Senior-Ola under det pågående Tylösandssemi-
nariet. Vid sidan av Vägverkets förslag om test av äldresäkra bilar, märktes 
bland annat pensionärsorganisationernas och NTF:s upprop om äldres rätt att 
köra långsamt. 

De ämnar driva opinion för äldre bilisters rätt till snigelfart. Problemet är 
bara att det som kanske gör färden tryggare för en äldre förare, samtidigt kan 
vara trafikfarligt för andra. Visserligen fylls våra vägar stundtals av lång-
samma fordon som traktorer, vägmaskiner och liknande. Och det kan hävdas 
att de äldres bilar bör betraktas på samma sätt. Samtidigt är det uppenbart att 
risken för omkörningsolyckor därmed ökar. 

I dag stoppas inte bara förare som kör för fort utan ibland också förare 
som kör för sakta, av den enkla anledningen att trafiksäkerheten blir optimal 
först när fartgränserna respekteras. Det finns goda skäl att slå vakt om den 
principen, även om det begränsar vissa äldre bilförares möjligheter att ta sig 
längre sträckor. 

Dubbla diskurser – fortfarande dikotomisering i friska och sjuka 
Från början av 1990-talet sker ett skifte. Det kommer en ny form av dubbel-
het, ”sjuka äldre bilförare” och ”friska äldre bilförare”. I formeringen av 
äldre och åldrande bilförare skapas en dikotomisering baserat på friskt och 
sjukt. Sjuka äldre kan inte köra bil, de är borta ur leken. Utsagor om sjuka 
äldre bilförare kan inte mildras eller samspela med utsagor om erfarenhet 
och omdöme. Friska äldre däremot kan köra bil, de hävdas till och med ha en 
lägre olycksrisk, de ska också uppmuntras att köra bil så länge som möjligt. 
Men en sådan klar distinktion är problematisk. Vad är till exempel kompen-
sation som har tagits upp i relation till friska äldre bilförare? Kan friska äldre 
ha funktionsnedsättningar? Går det att kompensera för vissa sjukdomar? 
Gränserna i dikotomin är svåra att upprätthålla.  

Hur löses då gränsdragningen mellan det friska och sjuka åldrandet i 
transportpolitiken? Jag skulle vilja påpeka att ett viktigt inslag i gränsdrag-
ningen bottnar i färdigheten att köra bil. Även om en distinktion mellan 
friskt och sjukt görs i frågan om lämplighet att köra bil blir detta svårligen 
endast en medicinsk fråga. Detta beror på att transportsektorn inte är en me-
dicinsk domän, man är inte särskilt intresserad av sjukdomar i sig eller vilka 
medicinska åkommor människor lider av. Detta är av intresse endast om de 
har betydelse för resandet. Distinktionen mellan friskt och sjukt relateras 
därför ideligen till bilkörning. Den försöksverksamhet för begränsade kör-
kort som diskuteras i Vägverkets utredning år 2005 blir på så sätt ett illustra-
tivt exempel. I detta förslag talas om den svårbedömda gråzonen mellan 
lämplig och olämplig och de medicinska bedömningarna föreslås göras jäm-
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sides med bilkörningar på väg. Lämplighet blir på så sätt inte endast en me-
dicinsk fråga utan handlar också om att bedöma förmågan att köra bil på 
vanliga vägar. Frisk och sjuk blir därför lite speciellt i detta sammanhang. 
Mässlingen innebär inte att man blir kategoriserad som en sjuk äldre bilföra-
re, inte heller lättare reumatism eller psioriasis. Demens däremot kvalificerar 
för en sådan kategorisering.  

Bortom utträde, bortom den normativa ålderstrappan? 
För första gången i dokumenten är det under åren 2000 till 2006 möjligt att 
se utsagor som explicit uttrycker något annat än utträde i formeringen av 
äldre och åldrande bilförare. ”Att köra så länge som möjligt under säkra 
former” handlar om att hänga kvar, hålla i så länge som möjligt, finnas kvar. 
Skillnaden gentemot tidigare perioder är tydlig. Under de två första perio-
derna var viktiga utsagor i formeringen om äldre och åldrande bilförare att 
de slutade köra i tid. Utträde beskrevs dessutom som ett abrupt utträde. Un-
der 1990-talet mildras det tvära utträdet och utsagor om stegvist utträde, ett 
utfasat utträde börjar komma. Under dessa år på 2000-talet uttrycks en dras-
tisk omdefiniering av problemet genom vissa utsagor. I dessa utsagor är inte 
problemet längre att det kan finnas olämpliga bilförare som inte har utträtt i 
tid utan problemet är det motsatta, att äldre kan sluta köra för tidigt. Detta 
problem gäller särskilt kvinnor. 

Vad betyder detta? Innebär det att den normativa moderna ålderstrappan, 
och mer specifikt utträde, inte längre ordnar utsagor om äldre och åldrande 
bilförare? Denna fråga menar jag är relevant att ställa. Det finns många teck-
en i samhället som pekar på en diffusion av ålderstrappan i samtiden, att de 
en gång skarpa gränserna i det moderna tredelade livsloppet har börjat luck-
ras upp. Inom gerontologin talas om konsumtionssamhället och hur äldre 
människor kan få en ny roll i denna genom att fritid uppvärderas. Gränserna 
för pensionering luckras upp och blir mer individuella. Ett viktigt politiskt 
dokument i tiden kan den äldrepolitiska utredningen Riv ålderstrappan upp-
fattas.643 Budskapet i utredningen är tydligt, livsloppet är och bör vara indi-
viduellt.  

En bild i Aftonbladet den åttonde mars år 2005 kan utgöra en illustration 
över hur ålderstrappan uttrycks på nya sätt eller utmanas även i populärkul-
turen. Bilden visar en ålderstrappa som går spikrakt uppåt, där det sista 
trappsteget från 70-80 år inte längre är en trappa utan svagt uppåtsluttande 
gräsbeklädd kulle. Detta sista ”trappsteg” illustreras, inte med bil, men väl 
med ett annat motorfordon, motorcykel. Under det äldre paret på motorcy-
keln står ”Äntligen frihet”. Artikelns rubriker följer samma spår med ”Full 
fart – från 0 till 100” och underrubriken lyder ”I den nya ålderstrappan saktar 
vi aldrig ner”. Illustrationen och artikeln är intressant eftersom associationer 
                               
643 SOU 2002:29. 
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till nedgång och förfall liksom utträde är helt borta. Hög ålder blir en tid av 
ny frihet och självförverkligande. OECD:s rapport från 2001 med kvinnor i 
en cab är en bild i en liknande genre där frihet, friskhet och självständighet 
uttrycks.  

Det intressanta är att det finns utsagor i mitt material, skulle jag vilja ar-
gumentera för, som följer samma spår där utträde för äldre och åldrande 
bilförare utmanas. Ett mål för äldre är att köra bil så länge som möjligt under 
säkra former. Det handlar om att förskjuta, uppskjuta utträdet även om utsa-
gan inte lika uttrycksfullt och populariserat som Aftonbladets illustration och 
artikel går så långt som till att förneka utträde.  

Att röra sig ”bortom” äldre och åldrande bilförare 
Hittills har jag fokuserat på formeringen av äldre och åldrande bilförare men  
för att få en bättre förståelse och avrunda den empiriska studien ska jag röra 
mig något bortom detta fokus. Jag ska beröra några frågor som följt genom 
analysen genom att diskutera relationer till ”äldre trafikanter” och ”personer 
med funktionshinder”. Den första frågan är om det finns en frånvaro av utsa-
gor om andra sätt att resa än bilkörning för de äldre? Den andra frågan hand-
lar om att tillgänglighet, som varit en viktig fråga i transportpolitiken sedan 
åtminstone 1970-talet, knappt har berörts i utsagorna om äldre och åldrande 
bilförare. Framkommer utsagor om tillgänglighet på annat sätt? Den tredje 
frågan av intresse med anledning av den socialgerontologiskt inspirerade 
läsningen av transportpolitiska dokument berör personer med funktionshin-
der och åldersgränser för bilstöd. På vilket sätt relaterar åldersgränser för 
bilstöd till utsagor om äldre som kör bil? 

”Äldre trafikanter”, tillgänglighet och funktionshinder 
En observation jag gjorde tidigt i analysprocessen var hur dominerande utsa-
gor om äldre bilförare och bilkörning i hög ålder var i transportpolitiken 
jämfört med exempelvis utsagor om äldre oskyddade trafikanter eller andra 
indelningar av äldre som trafikanter. Om äldre trafikanter överhuvudtaget 
nämndes handlade ändå utsagorna nästan uteslutande om bilkörning. Ett 
viktigt undantag historiskt utgjordes av betänkandet från 1945 års trafiksä-
kerhetskommitté. Där behandlades både barn och äldre som fotgängare och 
cyklister. Utsagorna berättar om deras höga olycksinblandning.644 Utsagorna 
om äldre gående och cyklande människor relaterades dock inte alls till äldres 
bilkörning i samma betänkande: de var parallella. Sedan var det först på 
1970- och 1980-talet som jag åter kunde finna utsagor om andra sätt att resa, 
än bilkörning, för äldre människor, nämligen som ”oskyddade trafikanter”. 
                               
644 SOU 1948:20, barn se s. 96–107, ”gamla” som fotgängare och cyklister se s. 107–113. 
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Men dessa trafikanter väckte fortfarande inte något större intresse i den 
svenska transportpolitiken.645 Ett uttalat politiskt mål blev dock att arbeta för 
”oskyddade trafikanters”, särskilt barns, trafiksäkerhet.646 Under 1990-talet är 
det fortfarande främst äldres bilkörning som uppmärksammas i den statliga 
politiken. De två politiska underlagen som till exempel färdigställdes av 
Trafiksäkerhetsverket och Vägverket under 1990-talet handlade i princip 
uteslutande om äldre personer som bilförare.647 Inte heller under åren 2000 
till 2006 fanns ett större antal utsagor om äldre människor som trafikanter 
med undantag som bilförare.  

En fråga som jag därför ställde mig var om det fokus som fanns i trans-
portpolitiken på hög ålder, åldrande, de äldre i relation till bilkörning var 
någonting som också gällde utanför transportpolitiken. Eftersom äldre män-
niskor ibland hävdas ha så höga olyckssiffror som oskyddade trafikanter var 
det lite förvånande att de inte behandlades i större utsträckning i transportpo-
litiken. Ett första svar kan vara att den nationella transportpolitiken också är 
en central yta för körkortsfrågor. Körkortsfrågor hör ofta samman med lag-
stiftningsfrågor och därmed nationell politik. För oskyddade äldre trafikanter 
kan det istället vara så att andra emergensytor är mer centrala.648 Men att det 
endast handlar om att körkortsfrågor uppmärksammas i den nationella trans-
portpolitiken är inte nog eftersom barn diskuteras, där flera sätt att förflytta 
sig tas upp, även i nationell statlig transportpolitik.649  

Ett andra svar är att det åtminstone tentativt går att tala om en tillgänglig-
hetsdiskurs där personer med funktionshinder är ett central trafikantobjekt. 
Den växer fram under 1970-talet då det görs en särskild utredning, HAKO-
utredningen (handikapp-kollektivtrafikutredningen), om kollektivtrafikens 
tillgänglighet för personer med funktionshinder. Denna fråga får starkt poli-
tiskt genomslag och år 1979 skrivs även anpassning av kollektivtrafik för 
personer med funktionshinder in i lagen.650 Men tillgänglighet är inte ett be-
grepp som bara används i transportpolitiken utan utgör även ett centralt be-
grepp i handikappolitiken.651 Där finns en diskussion om ett tillgängligt sam-

                               
645 Det går dock att se att Transportforskningsdelegationen 1980 i forskningsprogram tog upp 
”äldre oskyddade trafikanter”. ”Äldre oskyddade trafikanter” var med andra ord ändå en 
central kategori i forskning vid den tidpunkten.  
646 Se prop. 1981/82:81, s.8. 
647 Se Trafiksäkerhetsverket 1991a, Vägverket 1998. Äldre trafikanter togs dock upp i Natio-
nell samling för trafiksäkerhet år 1994 i en av de 18 punkterna. Detta nämns i SOU 1997:35, 
s. 378 f. 
648 Det framkommer till exempel i betänkande 1999/2000:TU5, s. 28 hur oskyddade äldre 
trafikanter i relation till trafiksäkerhet uppfattas vara en kommunal angelägenhet. Utanför 
transportpolitiken finns det också flera organisationer som diskuterar flera sätt att resa för de 
äldre, ett  exempel är NTF, se hemsidan: http://www.ntf.se/verksamheten/aldre/ (2007-08-20). 
649 Se t.ex. propositionerna 2001/02:20, 2003/04:160, 2005/06:160. Se även t.ex. bet. 
2000/01:TU13, 2004/05:TU2, 2005/06:TU5, 2005/06:TU13. 
650 SFS 1979:558. 
651 Se t.ex. prop. 1999/2000:79 där tillgänglighet anges vara ett av tre prioriterade områden i 
handikappolitiken. 
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hälle för alla. Den fysiska miljön, offentliga platser och lokaler, ska vara 
tillgängliga för alla. Verksamheter och service ska vara tillgängliga.652 I 
transportpolitiken är det framförallt kollektivtrafik som diskuteras i anslut-
ning till tillgänglighet för personer med funktionshinder men även andra sätt 
att resa kan tas upp. ”Hela resan” är ett viktigt begrepp.653 Utsagor om till-
gänglighet, funktionshinder och kollektivtrafik är således starkt influerade av 
handikappolitik och en parallell kan dras till hur äldrepolitik kan antas influ-
era diskursen äldres mobilitet. Att äldre oskyddade trafikanter eller andra 
indelningar av äldre som trafikanter (förutom som bilförare) inte blev centra-
la kategorier i den nationella statliga transportpolitiken i den samtida analy-
sen innebär med andra ord inte per automatik frånvaro av viktiga frågor för 
äldre människor. Det kan innebära att lösningar av stor betydelse för äldre 
människors rörlighet i vardagslivet diskuteras i anslutning till andra begrepp 
som funktionshinder men där begrepp som äldre eller åldrande inte är de 
mest centrala.654 Samtidigt är det intressant att notera hur, vad som kan tyck-
as vara närliggande frågor, äldres mobilitet respektive tillgänglighet för per-
soner med funktionshinder sällan relateras till varandra.655 Konsekvensen blir 
att utsagorna om rörlighet i hög grad handlar om bilen och bilkörning när de 
äldre, hög ålder och åldrande tas upp i transportpolitiken.  

Bilstöd och funktionshinder – återigen utträde vid hög ålder 
Det går således att tentativt tala om en parallell diskurs tillgänglighet för 
personer med funktionshinder med fokus på kollektivtrafik och som också 
kan beröra äldre människor. Men i relation till bilkörning finns tydliga 
gränsdragningar gentemot hög ålder. ”Personer med funktionshinder” som 
kör bil är något helt annat än ”äldre” som kör bil. Detta beror på, tolkar jag, 
en problematik i transportpolitiken rörande en särskild lösning, bilstöd. 
Gränsdragningar görs explicit genom åldersgränser vilket innebär att männi-
skor i högre åldrar inte är berättigade till den lösning som diskuteras, bilstöd. 
Jag tar upp detta eftersom det även i detta sammanhang framkommer att hög 
ålder ordnas genom utträde. Utsagor om ålderism är också synliga i anslut-
ning till bilstödets åldersgränser.656 För diskussionen nedan tar jag avstamp i 
                               
652 SOU 1992:52, se t.ex. sammanfattning s. 31-45. 
653 Se t.ex. SOU 1992:52, kap. 11, SOU 1995:70, SOU 2003:67, s. 90 f. 
654 Det förekommer enstaka gånger uttryck som ”äldre och funktionshindrade” i transportpoli-
tiken vilket jag tolkar innebär att det inte görs någon skarp gränsdragning gentemot äldre. I 
forskning har begreppet ”äldre och handikappade” förekommit till och med i forskningspro-
gram om kollektivtrafik, se t.ex. Ramprogrammet för forskningsområdet kollektivtrafik för 
äldre och handikappade, Transportforskningsberedningen 1986. 
655 Dessa skillnader är märkbara i den äldrepolitiska utredningen Riv ålderstrappan där bland 
annat ”äldre bilförare”, ”åldrande” och ”rörlighet” används för att tala om äldres bilkörning 
men ”personer med funktionshinder”, ”handikappolitik” och ”tillgänglighet” blir viktiga 
begrepp i diskussionen om kollektivtrafik. SOU 2002:29, s. 373–379. 
656 SOU 2005:26, s. 195, jfr t.ex. SOU 2003:91, s. 268, bet. 1999/2000 SoU1, s. 34 ff., 
1999/2000:SoU14, s. 38, 2000/01:SoU1, s. 85, 2001/02:SoU1, s. 54 ff., 2002/03:SoU1, s. 59 
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framförallt den senaste statliga offentliga utredningen om bilstöd år 2005 
och andra dokument från åren 2000 till 2006.  

På ett liknande sätt som periodiska hälsokontroller har bilstöd ett långt hi-
storiskt förflutet. Statligt bilstöd till personer med funktionshinder infördes 
redan i slutet av 1940-talet för att underlätta möjligheterna att arbeta för 
människor med funktionshinder. Bilstöd var således ursprungligen en del av 
arbetsmarknadspolitiken och det var först år 1988 som stödet utvidgades till 
nya kategorier av personer med funktionshinder och började ses som ett 
bidrag för att minska ett förflyttningshandikapp. Bilstödet kunde bestå av 
ekonomisk hjälp för att skaffa en bil, motorcykel eller moped, körkortsut-
bildning och fordonsanpassning. Samtidigt angavs vissa åldersgränser för 
vilka som kunde få bidraget. En åldersgräns på 50 år infördes för personer 
med funktionshinder som inte arbetade och en åldersgräns på 65 år för dem 
som arbetade eller studerade.657 Jag diskuterar inte andra kriterier för att ex-
kludera eller inkludera personer förutom åldergränserna på 50 respektive 65 
år.  

Jag skulle i det här sammanhanget vilja beröra två aspekter rörande åld-
rande och funktionshinder i relation till bilstöd. Den första är att samtidigt 
som det finns exkluderande åldersgränser i anslutning till bilstöd framkom-
mer också att dessa åldersgränser inte är något som drabbar äldre generellt 
utan riktar sig till den särskilda kategorin personer med funktionshinder. 
Utredningen Äldrepolitik för framtiden klargör detta. 

Ett annat hinder är sektors- och politikområdesindelningar som gör att perso-
ner i utsatta situationer lätt osynliggörs eller förlorar tidigare stöd när de blir 
äldre. Sektorsproblemen finns särskilt i gränslandet mellan handikappolitik 
och äldrepolitik. De åldersgränser som finns för bilstöd, handikappersättning 
och vissa insatser enligt LSS är exempel på detta. Indirekt innebär utform-
ningen av dessa lagar en nedprioritering av människor över en viss ålder som 
sällan diskuteras öppet. [förf. kursivering]658  

 
Citatet ingår i ett kapitel om att ”Öka möjligheterna för människor med ut-
satta livslopp att vara delaktiga i samhället under åldrandet.”659 Att ha levt 
med funktionshinder uppfattas vara ett sådant utsatt livslopp. Utsagorna om 
bilstöd handlar således om sådana utsatta livslopp. Ålderdom har ibland 
kritiserats för att vara den stora likriktaren som döljer den heterogenitet som 
finns. Detta tydliggör att de objektifieringar av äldre och åldrande bilförare 
jag tidigare har diskuterat har osynliggjort denna typ av utsatta livslopp. 
Personer med funktionshinder som åldras och kör bil skulle å ena sidan, 

                                                                                                                             
ff. 2003/04:SoU1, s. 81 ff., 2003/04:SoU2, s. 74 ff. 2004/05:SoU1, s. 71 ff. 2005/06: SoU1,  
s. 106 ff., 2005/06 SoU25, reservation 1 s.10. Genom socialutskottets betänkanden är det 
möjligt att se att det finns ett stort antal motioner som kritiserar åldersgränserna för bilstöd. 
657 För en sådan historiebeskrivning se SOU 2005:26, s. 49 ff. 
658 SOU 2003:91, s. 264 f. 
659 SOU 2003:91, s. 260. 
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menar jag, mycket väl kunna relateras till avhandlingens fokus, hur ett till en 
början flytande och något diffust studieobjekt som äldre och åldrande bilfö-
rare specificeras genom olika diskurser. Å andra sidan formas utsagorna i 
sammanhanget med bilstöd i första hand av handikappolitiken och handlar 
om ”personer med funktionshinder” oavsett om de är unga eller gamla. 
Funktionshinder och bilstöd, diskuteras i allmänhet inte i rapporter eller 
forskning som rubriceras med ”äldre bilförare”, ”åldrande” eller andra be-
teckningar som lyfter fram ålder i relation till bilkörning. Två viktiga undan-
tag är de två äldrepolitiska betänkandena som tar upp åldersgränserna för 
bilstöd som ett problem.660 

En liknande iakttagelse har gjorts av sociologen Marianne Hedlund i ett 
annat sammanhang. Hon pekar på att åldrande och funktionshinder särskiljs 
från varandra och konstrueras som skilda frågor i svensk socialförsäkrings-
lagstiftning. Funktionshinder blir något extraordinärt och specifikt och inte 
alls något som är vanligt förekommande och som kan inträffa med åldrandet. 
Men det har inte alltid har varit så. Hedlund hävdar att det skett en föränd-
ring från att funktionshinder och åldrande uppfattats som nära förknippat 
liksom att åldersgränser varit ytterst problematiska som särskiljande kriteri-
er, till att funktionshinder blir något annat än åldrande och eventuella funk-
tionsnedsättningar som uppträder vid hög ålder. Hon daterar inte denna för-
ändring, men ger exempel från 1960-talet för att illustrera skiftet.661 

Relationen mellan funktionshinder och åldrande är inte särskilt enkel och 
har uppfattats på olika sätt. I diskursen tillgänglighet för personer med funk-
tionshinder (med fokus på kollektivtrafik) talas det om personer med funk-
tionshinder men jag uppfattar inte att det finns en klar markerad gränsdrag-
ning gentemot åldrande. I utsagorna om bilstöd framträder dock en gräns-
dragning mellan funktionshinder och åldrande genom åldersgränserna för 
bilstöd. 

Den andra aspekten jag vill ta upp är att även i fallet med funktionshinder 
och bilstöd förknippas hög ålder med ålderstrappan och utträde. Då utred-
ningen om bilstöd Mobil med bil bedömde det som finansiellt ohållbart att ta 
bort åldersgränserna för bilstöd, trots att det enligt utredningen finns berätti-
gad kritik mot dessa, var det arbetsmarknadspolitik som kunde motivera 
gränserna. 

I ett läge där ett kraftigt utökat bilstöd bedöms som ogenomförbart, kan det 
enligt utredningen finnas en viss rimlighet i att personer som har ett arbete 
skall ha visst försteg när det gäller att få bilstöd. Enligt utredningen finns det 
därför inte tillräckliga skäl för att ändra den nuvarande ordningen.662  

                               
660 SOU 2002:29, se t.ex. s. 307, SOU 2003:91 där förslag 30 av 100 explicit formulerade 
politiska förslag handlar om bilstödet och åldersgränser, se sammanfattning s. 40. 
661 Hedlund 2004, s. 201 f. 
662 SOU 2005:26, s. 200. 
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I kapitel 2 tog jag upp att produktivitet uppfattats som ett samhälleligt kärn-
värde som bidrog till att negativa representationer om de äldre och åldrande 
florerade i samhället. Hög ålder och åldrande associerades med minskad 
produktivitet och effektivitet.663 I detta fall, i utsagor om åldersgränser och 
bilstöd, exkluderas människor över 65 år eftersom det antas att de befinner 
sig utanför arbetslivet. Exklusionen kan således ses som uttryck för att pro-
duktivitet värderas i samhället. Det hjälper inte att den äldrepolitiska utred-
ningen Senior 2005 i sitt slutbetänkande Äldrepolitik i framtiden påpekat att 
den kronologiska åldern 65 år inte är anpassad till nuvarande pensionssyste-
met. Gränsen på 65 år bibehålls ändå.  

Särskilt åldersgränserna för bilstöd kan motverka friare former av livsloppet. 
Även när det gäller bilstöd som utgår för arbetsresor finns det en 65-årsgräns 
som inte är anpassad till den nuvarande avgångsskyldigheten vid 67 års ålder 
eller det nya pensionssystemet, som gör det lönsamt att arbeta upp till 70 års 
ålder och ännu längre.664 

Även den lägre åldersgränsen 50 år som bibehålls för dem som inte arbetar 
uttrycker att produktivitet genom arbete och studier sätts högre än andra 
former av delaktighet i samhället i ett läge där prioriteringar behöver göras. 

Jag har i den historiska analysen fört fram tesen att utsagor om äldre och 
åldrande bilförare i diskurserna förarurval, trafiksäkerhet och kanske även i 
viss mån äldres mobilitet har ordnats av den normativa ålderstrappan och 
mer specifikt utträde. Men jag tolkar också att ålderstrappan och utträde 
ordnar utsagorna om statligt bilstöd och dess åldersgränser. Om vikten av 
utträde i utsagor om trafiksäkerhet och körkort för äldre motiverades genom 
funktionsnedsättningar och sjukdomar så är det relationen till arbetsmarknad 
och ytterst produktivitet som motiverar utträde för personer med funktions-
hinder som åldras.665  

                               
663 Green 1993, s. 52–60, Tornstam 1998, s. 81 ff., Cole 1992, t.ex. s. 165–173. 
664 SOU 2003:91, s. 265. 
665 Det kan också tolkas finnas en uppluckring av bilstödets utformning vilket skulle göra det 
mer flexibelt. Även om det slutgiltiga förslaget om 65 respektive 50 år i Mobil med bil åter-
speglar tvära utträden ges för första gången förslag om att på kommunal nivå skapa en 
möjlighet till bilstöd (då kallat mobilitetsstöd) för grupper som tidigare exkluderats. Det kan 
tolkas som att det tvära utträdet vid hög alder, åtminstone såsom det diskuteras, inte behöver 
vara lika tvärt.  
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9. Diskursiva skiften, gränsdragningar och 
rörlighetens dilemman 

Sfinxens gåta som jag tog upp i inledningen förmedlar en föreställning om 
att rörligheten begränsas på äldre dagar. Denna studie har också handlat om 
hur rörligheten anses begränsas mot slutet av livsloppet. Här handlar det om 
hur bilkörning förknippas med rörlighet i det moderna samhället och hur 
utsagor om äldre och åldrande bilförare i hög grad ordnats i svensk trans-
portpolitik genom utträde. Fram till 1990-talet skulle utträde främjas och det 
övergripande problemet var att det kunde finnas förare som inte utträdde i 
tid. Utträdet skulle ske tvärt när det blev aktuellt. Efter 1990-talet blev det 
tvära utträdet inte lika självklart längre utan problematiserades. Gradvist 
utträde infördes genom begränsade körkort, en lösning som innebar att förare 
kunde fortsätta köra bil under vissa villkor som skrevs in i körkortet. Det var 
också bara vissa äldre, ”sjuka äldre bilförare”, som skulle utträda. Under de 
första åren på 2000-talet formulerades det specifika målet för rörlighet att 
äldre människor borde köra bil så länge som möjligt. Utträdet skulle förskju-
tas eller till och med utmanas.  

I detta avslutande kapitel är det dags att samla trådarna och lyfta fram 
centrala iakttagelser från avhandlingen. Jag sammanfattar därför de två dis-
kursiva skiften som jag identifierat/konstruerat. Det blir därmed tydligt att 
formeringen av äldre och åldrande bilförare har förändrats under tidens lopp 
men också att det finns kontinuitet i vissa frågor. Jag reflekterar och utveck-
lar också några tankar som följt med under studien för att avsluta med att 
diskutera något som om och om igen upprepats i transportpolitiken i relation 
till äldre och åldrande bilförare, nämligen den periodiska läkarundersökn-
ingen. 

Körkort, trafiksäkerhet och population – diskursivt 
skifte ca år 1967 
Denna avhandling har behandlat formeringen av äldre och åldrande bilförare 
i den statliga svenska transportpolitiken. Med inspiration av främst Foucaults 
arkeologi undersökte jag förutsättningarna för och ordnandet av utsagor om 
äldre och åldrande bilförare. Genom att följa problemfigurer, problem-orsak-
lösningar, och kontrastera dem mot ideal konstruerade jag två transportpoli-
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tiska diskurser som jag följde genom historien, nämligen förarurval och 
trafiksäkerhet. En tredje diskurs, äldres rörlighet, började skymta från 1990-
talet men blev tydligare under åren 2000 till 2006. Jag försökte också mer 
förutsättningslöst spåra diskursiva element som ordnade utsagor, särskilt i 
relation till hur de äldre, hög ålder och åldrande togs upp. Tankefigurer blev 
ett analytiskt verktyg jag använde. 

Formeringen av äldre och åldrande bilförare genomgick ett omfattande 
skifte vid tidpunkten för högertrafikomläggningen år 1967. Före skiftet ut-
gjorde hög ålder och bilkörning ett problem för medicinska experter. Utsa-
gorna tog upp frågor om åldersgränser, körkortsinnehavare och det individu-
ella åldrandet. Det var först efter högertrafikomläggningen som äldre och 
åldrande bilförare blev en population i diskursen trafiksäkerhet. Något till-
spetsat kan det påstås att det var nu ”äldre bilförare” skapades. Den statistis-
ka U-kurvan var viktig för att föra fram utsagor om en förhöjd olycksrisk för 
dessa förare. Skiftet blev synlig i transportpolitiken genom de betänkanden 
som kom mot slutet av 1970-talet men det var möjligt att följa centrala utsa-
gor såsom U-kurvan till myndigheter som Trafiksäkerhetsverket och forsk-
ningsrådet Transportforskningsdelegationen och se hur kurvan skapades 
under 1970-talet. Liksom ålderstrappan utttrycker U-kurvan normer och 
förväntningar kopplade till åldrande. Jag ställer frågan om U-kurvans ge-
nomslagskraft i exempelvis informationskampanjer delvis kan förstås i rela-
tion till hur den relaterar till våra normer och kan ses som en, visserligen i 
kanterna nedfasad, men ändock upp- och nedvänd ålderstrappa. Nedan har 
jag sammanfattat det första diskursiva skiftet. 

 
Diskursivt skifte i formeringen av äldre och åldrande bilförare ca år 1967 
 Perioden före högertrafik-

omläggningen 1967 Perioden  1967- 1991 

Dubbla diskurser Kroppen som elände 

Själen som visdom 

Kroppen som elände 

Själen som visdom 

(Kompensation) 

Centrala gränsdragningar 
av objekt  

Hög ålder Population  

Transportpolitiska diskurser Förarurval Trafiksäkerhet 

Förarurval 

Andra viktiga förändringar 
 

Demografiska utsagor 

U-kurvan 

Kontinuitet Körkort, medicin, utträde 
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Baserat på de två första perioderna kan antaganden om att äldre och åldrande 
bilförare i första hand formats genom olycksstatistik problematiseras. Snara-
re pekar denna avhandling på att olycksstatistik fram till högertrafikomlägg-
ningen användes för att motverka ett problematiserande av äldre och åldran-
de bilförare och därmed även ett införande av den specifika körkortslösning-
en periodiskt återkommande läkarundersökningar vid hög ålder. Genom att 
problematisera relationen mellan körkort och trafiksäkerhet undersökte jag 
förutsättningarna för ett dilemma som har tagits upp i forskning om äldre 
och åldrande bilförare. Dilemmat handlar om att restriktiva körkortslösning-
ar vid hög ålder hävdas vara populära i massmedier och att de är institutiona-
liserade i flera länder samtidigt som det är svårt att peka på positiva trafiksä-
kerhetseffekter av dessa restriktioner. Ett svar på vad dilemmat uttrycker är 
att förarurval och trafiksäkerhet delvis regleras på skilda sätt. Frågan kan till 
och med hårdraget ställas om inte äldre och åldrande bilförare i första hand 
har formats genom körkortsfrågor än trafiksäkerhet i transportpolitiken.  

Trafikmiljö, fordonsanpassning och hastighet är exempel på frågor som 
endast berörs perifert. Detta bör dock ställas i relation till att transportpolitik 
är en viktig emergensyta för lagstiftningsfrågor och dit hör vissa aspekter av 
körkortssystemet. Denna studie illustrerar också sammantaget hur statistik 
inte förmedlar en direkt verklighet som är opåverkad av perspektiv.  

Ålderstrappan och utträde – diskursiva förskjutningar 
från början av 1990-talet 
I denna avhandling har jag spårat och följt vad jag ser som en tankefigur som 
ordnar utsagor om äldre och åldrande bilförare, nämligen ålderstrappan som 
uttryck för det tredelade moderna normativa livsloppet. I efterhand är det 
möjligt att konstatera att såväl äldre människors bilkörning som transportpo-
litik lämpar sig väl för att studera ålderstrappan. De utgör sammanhang där 
ålderstrappan kan förväntas framträda. Körkort, för vilken transportpolitik är 
en central emergensyta, förknippas med vuxenliv och gränsdragningar görs 
mot unga och diskussioner om åldrande och hög ålder förs. På detta sätt 
skulle denna studie kunna liknas vid vad forskaren Chris Phillipson kallat för 
en ”sociology of exclusion”. Han menar att det är centralt att studera institu-
tioner och sammanhang som kan bidra till att marginalisera och exkludera 
äldre människor och även förändringar i dessa sammanhang.666 För svensk 
del har inte särskiljande körkortslösningar vid hög ålder införts även om det 
har diskuterats. Om det sker en exklusion vid hög ålder så verkar den betyd-

                               
666 Phillipson 1998, s. 137 ff. 
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ligt mer subtilt genom till exempel trafiksäkerhetsbudskap om vikten av att 
utträda i tid och genom att frågan om utträde till stor del ordnar utsagorna. I 
den mån äldre människor tar till sig dessa budskap kan det inverka på hur de 
tänker och agerar i frågan om sin egen bilkörning. De starka associationerna 
till utträde i formeringen av äldre och åldrande bilförare blir dessutom vill 
jag påstå problematisk, i den utsträckning dessa associationer också är sprid-
da i samhället, eftersom hög ålder ofta förknippas med ett ålderspann på 
kanske trettio år.  

Jag skulle ändå inte vilja placera in denna studie under en sådan benäm-
ning som ”sociology of exclusion” eftersom det särskilt under åren 2000 till 
2006 finns utsagor om att förskjuta eller till och med utmana utträde. Äldres 
bilkörning inrymmer, som jag ser det, möjligheten till en rad andra frågor 
och ordningar, till exempel samhällsutformning, vardagslivet, individens 
planering av ålderdomen, olika sätt att resa, bilsamhällets vara eller inte 
vara, bilnostalgi med mera där utträde inte behöver vara det centrala. Även 
frågan om relevansen av stora generella kategorier i transportsektorn basera-
de på ålder kan ställas. I vilka sammanhang utgör ålder grund för en 
(o)fruktbar kategorisering? Hur samspelar ålder med kön, tid-rum-aspekter, 
livsstil, klass, etnicitet med mera? Detta är frågor som jag menar är viktiga 
att beforska vidare för att problematisera kategorisering. 

Under 1990-talet skedde en ny omfattande förändring i formeringen som 
tyder på att ålderstrappan förskjutits. Jag har inte riktigt på samma sätt kun-
nat datera skiftet i relation till omvärlden. I stället fick ett underlag från Tra-
fiksäkerhetsverket år 1991 utgöra tröskeln för skiftet i formeringen. Jag ska 
kortfattat sammanfatta centrala förskjutningar som framträtt i analysen i 
tabellen nedan. 
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Diskursivt skifte i formeringen av äldre och åldrande bilförare ca år 1991 

 Före  1991  1991- 2000–2006 

Förskjutning i ålderstrap-
pan 

Tvärt utträde  Förskjuta utträde Förskjuta utträde 

Inget utträde? 

Central problematik Problem: Äldre kan 
fortsätta köra bil 
alldeles för länge 

 Problem: Äldre 
(kvinnor) slutar 
köra bil alldeles 
för tidigt 

Relationen de äldre och 
samhälle  

Äldre ska anpassas 
till trafiken 

Trafiken ska anpassas till de äldre 

Politikområde Trafikpolitik  Trafikpolitik 

Äldrepolitik 

Specifika mål   Äldre bör fortsätta 
köra bil så länge 
som möjligt 

Kroppens elände-  

Själens visdom 

Friska äldre – Sjuka äldre 

 

Dubbla diskurser 

Dubbla diskurser  Dikotomisering i delkategorier 

Nedsättningar/sjukdomar i 
fokus 

Syn, hörsel,  
motorik 

Kognitiva svårigheter och demens 

Olycksstatistik De äldre bilförarna 
har ökad olycksrisk 

 De äldre bilförar-
na har ingen ökad 
olycksrisk 

Transportpolitiska diskur-
ser 

Trafiksäkerhet 

Förarurval 

Trafiksäkerhet 

Förarurval 

Rörlighet börjar 
tas upp 

Trafiksäkerhet 

Förarurval 

Äldres rörlighet 

Kontinuitet Körkort, medicin, utträde 
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Utträde som starkt förknippades med äldre och åldrande bilförare ändrade 
karaktär vid detta skifte. Åren 2000 till 2006 formulerades det specifika må-
let att ”äldre borde fortsätta köra bil så länge som möjligt under säkra for-
mer”. En sådan utsaga hade inte varit möjlig eller kunnat få en så pass cen-
tral plats i transportpolitiken under 1980-talet då det handlade om att snarare 
främja att äldre människor slutade köra bil. Studien visar också hur förskjut-
ningar skett där utsagor om att samhället/transportsystemet ska anpassas till 
de äldre börjat komma och där äldrepolitik förefaller influera transportpoli-
tik.  

De dubbla diskurser som jag uppfattade ordnade utsagor fram till 1990-
talet ersattes/kompletterades av en dikotomisering i ”friska äldre bilförare” 
och ”sjuka äldre bilförare”. Sådana dikotomiseringar av de äldre och åldran-
de skedde och hade skett i många sammanhang även utanför transportpoliti-
ken med uppdelningar i tredje och fjärde åldern, oberoende och beroende 
äldre, yngre äldre och äldre äldre. Att det för transportpolitikens del blev 
friska och sjuka äldre bilförare kan relateras till det starka medicinska infly-
tandet och även kanske mer specifikt en förändring inom medicinen i karak-
täristiken av demenssjukdomar. Senil demens avskiljdes nämligen från att ha 
setts som en naturlig del av hög ålder och blev istället en sjukdom förknip-
pad med Alzheimers sjukdom.667 Uppdelningen i friska och sjuka äldre bilfö-
rare kom samtidigt med ett ökat intresse för demens i transportpolitiken. 

Denna dikotomisering är intressant eftersom det kan uppfattas som ett led 
i motverkandet av fördomar om äldre att avskilja stigmatiserande associatio-
ner. Men vad som framträder i transportpolitiken är istället en ny kategori 
kallad sjuka äldre bilförare. Det är inte så att sjukdomar separeras från åld-
rande så att det uppstår kategoriseringar endast baserade på sjukdomar re-
spektive kategoriseringar baserade på ålder där frågan om sjukdom är peri-
fer. Snarare innebär särskiljandet av en kategori friska äldre att en ny katego-
ri sjuka äldre bilförare skapas som är betydligt mer stigmatiserad. Thomas R. 
Cole har dessutom påpekat att denna typ av dikotomiseringar i det friska 
respektive det sjuka åldrandet tenderar att förneka det mångfasetterade som 
finns i åldrandet.668 Här vill jag emellertid lyfta fram att i anslutning till fris-
ka äldre bilförare finns en problematisering rörande funktionsnedsättningar 
och kompensation som pekar dels på det problematiska i dikotomin och dels 
överskrider den.  

Det kan påpekas att bilkörning inte i sig är ett primärt medicinskt område 
vilket bland annat återskapas i svårigheterna att särskilja sjuka äldre bilföra-
re. Det är inte sjukdom i sig som är av intresse. Vissa sjukdomar, till exem-
pel cancer eller röda hund, behöver inte alls vara relevanta. Demens däremot 
är en sjukdom som diskuteras. De sjukdomar som kan bli aktuella ska ha 

                               
667 För en historik över senil demens och Alzheimers sjukdom och hur karaktäristiken av 
dessa skiftar till att de båda utgör en gemensam sjukdom, se Fox 1989. 
668 Cole 1992, se t.ex. epilogen. 
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betydelse för bilkörning och öka olycksrisken, vilket innebär att sjukdomar-
na på ett eller annat sätt behöver relateras till bilkörning eller trafikolyckor. 
Sjukdomar blir på så sätt en approximation för lämpligheten att köra bil och 
återförs således till syvende och sidst till frågan om vad en lämplig eller 
olämplig förare är och därmed frågan om utträde. För friska äldre gäller inte 
utträde, som det framställs i transportpolitiken, utan de kan fortsätta köra bil. 
Sjuka äldre bilförare ska utträda, de ska inte längre vara bilförare. Men lös-
ningen begränsade körkort tillåter ett gradvist utträde och överskrider på så 
sätt gränsdragningen av dikotomin. 

Frågan är komplex. Vad som kan förefalla problematiskt kan också vara 
möjliggörande. Ett fokus på sjukdomar kan också innebära möjligheter att få 
hjälp med medicinering och därigenom bidra till att bilkörningen kan för-
längas. Men det är värt att notera det starka fokuset på sjukdomar i former-
ingen av äldre och åldrande bilförare. I stort sett alla frågor om äldre och 
åldrande bilförare förs in under ett körkortsmedicinskt669 paraply. Till och 
med rörlighet blir framförallt en körkortsmedicinsk fråga. Utsagor om vad 
som händer när någon slutar köra bil utvecklas inte.  Olika sätt att resa rela-
teras inte till varandra vilket innebär att rörlighet tas upp på ett begränsat 
sätt. Ett undantag till det medicinska fokuset uppfattar jag utgörs av utsagor 
om ”äldre kvinnliga bilförare” under de tidiga åren på 2000-talet. I anslut-
ning till rörlighet berörs att framförallt kvinnor kan sluta köra för tidigt och 
därför ska förmås köra längre under livsloppet. Dessa utsagor utvecklas dock 
inte i transportpolitiken under den period jag studerat. 

Förskjutningen i transportpolitiska diskurser innebar att utsagor om rör-
lighet för de äldre och åldrande genom bilkörning, diskursen äldres rörlig-
het, började framträda. Samtidigt innebar skiftet också att såväl diskurserna 
förarurval som trafiksäkerhet förändrades.  

Relationer till andra trafikanter och andra sätt att resa 
Denna studie berör också vissa relationer som framträder mellan olika trafi-
kantkategorier. En första central relation är den mellan ”unga bilförare” och 
”äldre bilförare”, ”ung ålder” och ”hög ålder”. I denna relation framträder 
ålderstrappan. Det finns till och med exempel på hur utsagor uttrycker en 
önskan om symmetri gällande körkortslösningar där förslag på lösningar för 
äldre kan motiveras av att sådana lösningar finns för unga. Jag har i avhand-
lingen illustrerat hur ålderstrappan om och om igen kan tolkas ordna utsagor 
om såväl unga som äldre i relation till bilkörning. 

                               
669 Jag använder körkortsmedicin här istället för beteckningen trafikmedicin som används. Det 
senare är egentligen betydligt vidare och mer omfattande och skulle kunna handla om andra 
frågor och sätt att resa än körkort och bilkörning. 
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En andra relation är den mellan åldrande, funktionshinder och bilstöd. 
”Personer med funktionshinder” och deras bilkörning behandlas i de politis-
ka dokumenten i anslutning till diskussioner om bilstöd. Där görs en tydlig 
gränsdragning mellan åldrande och funktionshinder, där funktionshinder är 
något särskilt och inte något som ett flertal kan drabbas av genom åldrandet. 
Utsagorna om bilstöd och åldersgränser tydliggör hur ålderstrappan och ut-
träde även ordnar utsagor i detta sammanhang. Istället för sjukdomar och 
funktionsnedsättningar utgör produktivitet motiveringen till utträde från bil-
stöd och bilkörning vid hög ålder för personer med funktionshinder. Bilstö-
det har en koppling till arbetsmarknaden och eftersom människor inte antas 
arbeta vid högre åldrar blir det ett sätt att motivera åldersgränser för bilstöd. 

En tredje relation som jag tänkte utveckla i detta slutkapitel är den mellan 
bilkörning och andra sätt att resa. Hur kommer det sig att bilkörning inte i 
större utsträckning relateras till andra sätt att resa för äldre? Eftersom utträde 
som bilförare kan tolkas ha ordnat utsagor i formeringen av äldre och åld-
rande bilförare vill jag påstå att en viktig och relevant fråga är vad som hän-
der i övergången och efter utträdet. Detta särskilt som rörlighet är uppe på 
dagordningen. Diskursen äldres rörlighet framträder i transportpolitiken i 
första hand med fokus på bilen. Hur diskuteras andra sätt att resa för äldre? 
Ett svar är att även om inte andra sätt att resa lyfts fram i transportpolitiken 
för äldre människor finns det en närliggande och parallell ”tillgänglighets”-
diskurs där personer med funktionshinder är i fokus. Det kan tänkas att den-
na diskurs dels i någon mån beaktar åldrande och de äldre och dels att de 
lösningar som diskuteras, till exempel satsningarna på en handikappanpass-
ning av kollektivtrafiken även underlättar för äldre människor att åka kollek-
tivt. I diskussioner om bilstöd och åldrande däremot görs klara gränsdrag-
ningar gentemot hög ålder genom åldersgränserna för statligt bilstöd. 

Det kan tyckas oproblematiskt och kanske också fördelaktigt att ålder to-
nas ned till förmån för funktionshinder. Är det verkligen så relevant att foku-
sera på ålder? Är det inte funktionshinder och konsekvenser av detta för 
resandet som är av intresse? Men det uppstår också vissa, som jag ser det, 
problematiska konsekvenser. I diskursen äldres mobilitet uppmanades äldre 
att fortsätta köra bil. Bilkörning sågs som ett sätt att upprätthålla aktivitet 
och hålla ett ofördelaktigt åldrande med beroende och funktionsnedsättning-
ar borta. Det gjordes också en dikotomisering i friska och sjuka äldre bilföra-
re i formeringen. Något förenklat bygger dikotomin på att sjuka äldre ska 
sluta köra bil medan friska kan fortsätta. Men en konsekvens av de två paral-
lella diskurserna är således att friska äldre uppmanas att fortsätta köra bil för 
att vara aktiva men att det inte finns motsvarande uppmaningar om att hålla 
sig aktiv och förskjuta åldrande genom att resa på andra sätt. Att åka bil blir 
ett sätt att vara en frisk äldre, det blir ett sätt att överskrida funktionsnedsätt-
ningar. Att åka kollektivt däremot förknippas, om vi endast ser på dessa två 
diskurser, med handikappanpassning och funktionshinder. Borde inte friska 
äldre, om vi utgår från logiken om vikten att uppskjuta åldrande genom akti-
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vitet, också uppmanas att röra på sig på olika sätt där även kollektivtrafik är 
ett alternativ bland många? Jag vill hävda att ur rörlighetssynpunkt vore det 
mest fördelaktigt att relatera olika sätt att resa till varandra. Att så inte är 
fallet i transportpolitiken tolkar jag som ett tecken på den dominans som 
finns gällande körkort i förhållande till äldre och åldrande bilförare och att 
diskursen äldres rörlighet, trots att den framträder alltmer, fortfarande är 
något perifer i transportpolitiken. Ett tecken på detta är till exempel att jag 
inte har kunnat finna någon politisk utredning eller betänkande med fokus på 
äldres rörlighet.  

Jag har också i avhandlingen fört fram att diskursen äldres rörlighet sam-
varierar med centrala värden som aktivitet, oberoende, uppskjutande av åld-
rande och överskridande av funktionsnedsättningar som återkommer i såväl 
gerontologi som äldrepolitik. Denna samvariation åstadkoms bland annat 
genom rörlighetsbegreppet och associationer knutna till denna. Det är ingen 
slump skulle jag vilja påstå att tredje åldern med oberoende, friska och själv-
förverkligande äldre har kallats för ”go-go” och fjärde åldern med beroende 
och funktionsnedsättningar har kallats för ”no-go”.670 Det kan illustrera rör-
lighetens normativitet i den västerländska kulturen där det uppfattas som 
positivt att röra sig. I anslutning till äldre och åldrande bilförare kan det ock-
så vara värt att notera att genom diskursen äldres rörlighet kan äldre män-
niskor tolkas ha erövrat ett annat tillträde till bilkörning än vad som funnits 
historiskt där bilkörningen i högre grad verkar ha ifrågasatts för äldre. Frå-
gan är därför om inte diskursen äldres rörlighet kan ses i relation till ett po-
sitivt uppvärderande av de äldre och åldrande och därmed även anti-
ålderismrörelsen. 

Här skulle jag vilja ge två kommentarer. Den första är att sådana samvari-
ationer kan utgöra en del i en förklaring om hur det kommer sig att begrep-
pet rörlighet snarare än tillgänglighet, som är ett transportpolitiskt delmål, 
används i relation till äldres bilkörning.  

Den andra kommentaren som jag vill ge handlar om konsekvenser av att 
rörlighet inte utvecklas. Rörlighet förs fram som någonting odelat positivt i 
formeringen av äldre och åldrande bilförare. Men det finns också en baksida 
där rörlighet även kan uppfattas som ett ”tvång” till aktivitet. Denna norma-
tivitet kan utgöra ett dilemma för den som till exempel inte kan eller vill röra 
sig. Intressant nog är det i anslutning till begreppet tillgänglighet som rörlig-
het problematiseras. Det centrala då är inte rörlighet i sig utan snarare att 
service och olika samhällsfunktioner ska vara tillgängliga för medborgaren. 
Om det är möjligt att genom samhällsplanering skapa närhet mellan bostad, 
arbete och service kan det innebära god tillgänglighet men lite resande. Rela-
tionen mellan utsagor om rörlighet och tillgänglighet liksom hur de samvari-
erar med andra frågor ser jag därför som viktig att undersöka vidare. 

                               
670 Blaikie 1999, s. 73 ff. Specifikt för begreppen go-go och no-go se s. 75.  
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Reflektioner om andra ordningar och inifrån-perspektiv 
I denna avhandling har jag diskuterat formeringen av äldre och åldrande 
bilförare och visat hur flera diskurser, diskursiva element och, som jag i hög 
grad fokuserat på, ålderstrappan framträder. Trots, vad som kanske i förstone 
kan tyckas som viss heterogenitet, är det dominerande diskurser som jag 
studerat. Det är därför begränsade men dominerande former av förståelse av 
äldre och åldrande bilförare jag har problematiserat. 

För att ändå diskutera möjligheten av andra ordningar och andra sätt att 
förstå åldrande och hög ålder i relation till bilkörning ska jag vända mig till 
metaforen, livet som en resa. Thomas R. Cole följde i sin amerikanska kul-
turhistoria över åldrande två metaforer om åldrande, dels livet som stadier 
och dels livet som en resa. Han pekar på hur ålderstrappan relaterar till livet 
som stadier. Denna metafor har förknippats med fysiologiskt åldrande och 
produktivitet. Båda dessa aspekter har jag berört i relation till utträde i av-
handlingen, den första framförallt i anslutning till hur de äldre, åldrande, 
körkort, trafiksäkerhet och rörlighet diskuterats och den andra i relation till 
bilstöd, hög ålder och funktionshinder. Vad innebär då livet som en resa? 
Den metaforen, menar Cole, har ordnat människors erfarenheter och utsagor 
om meningen med åldrande. Det är dock, hävdar Cole, livet som stadier som 
vetenskapliggjorts och i hög grad inverkar på uppfattningarna om åldrande.  

För att peka på hur metaforen livet som en resa kan ordna utsagor även i 
oväntade sammanhang ska jag berätta om när jag i ett skede i avhandlingsar-
betet gick igenom vissa årgångar av tidningen Motor. Där fanns vid sidan av 
utsagor och ordningar som även förekom i transportpolitiken, en annan 
ganska annorlunda ordning. Denna skulle kunna kallas för ”den äldre och 
bilen”. Den handlade om bilnostalgi, om bilismens historia, en försvunnen 
gyllene epok med många ”härliga” bilar och företeelser. Äldre människor 
var det talande subjektet, det blev en central position utifrån vilken temat 
berättades. Det var främst människor i högre kronologiska åldrar som kunde 
berätta dessa personligt färgade historier. Äldre människor utgjorde samti-
digt objekt i diskursen, både deras gamla och yngre jag var centrala i återbe-
rättandet av erfarenheter, livsloppet återspeglades på flera sätt samtidigt. 
Kronologisk ålder blev dessutom perifert, nämndes emellanåt och emellanåt 
inte, eftersom kronologisk ålder inte var det viktigaste i dessa berättelser 
utan snarare erfarenheten. Denna ordning kan uppfattas vara relativt lokal, 
den framkom i ett specifikt sammanhang där bilen och bilismen värderas och 
förespråkas av en intresseorganisation. 

Denna typ av ordning berättar emellertid någonting viktigt om äldre män-
niskors bilkörning. Bilen och bilkörning kan ha en särskild relation till de 
människor som är äldre idag om vi tittar på erfarenheter genom livsloppet, 
olika generationer kan ha olika förhållningssätt. Martin Wachs och Margaret 
Crawford börjar en antologi om bilismen och staden från 1992 med hur någ-
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ra hundraåringar, de som var i medelåldern när bilen blev allt mer vanlig i 
samhället, beskriver processen.  

A recent television documentary asked half a dozen centenarians what they 
rembered as the most exciting moments of their lives. Without hesitating, 
each of them mentioned their first automobile ride among two or three of 
their most prominent memories. When asked what development had changed 
daily life most in the century through which they had lived, all six mentioned 
the automobile. The modern American city is home to nearly as many cars as 
it is to people, and surely the automobile has molded daily life as profoundly 
as any other object of technology created by humankind.671  

Om den första bilturen är ett av de starkaste minnena i livet går det att ställa 
frågan om vilket förhållningssätt det ger till bilen även senare i livet. För att 
komma bortom ”bilnostalgin” i dessa exempel kan en mer generell fråga 
vara vilka olika berättelser som finns om resande och rörlighet i relation till 
livsloppets erfarenheter? Vilka berättelser förmedlar de som kört bil respek-
tive rört sig på andra sätt? Det kan tänkas finnas såväl positiva som negativa 
berättelser, om frihet och upplevelser men kanske också förluster av gång-
stråk, mötesplatser och lokala butiker i samband med bilismens framväxt och 
stadens omformning. Vad jag vill framhäva är att äldre människors bilkör-
ning och relation till bilen kan uppfattas och förstås på helt andra sätt än 
genom de utsagor som framträdde i transportpolitiken.  

Livsbiografiskt och även mer generellt ”inifrån”-perspektiv öppnar för 
mer nyanserade berättelser. Till exempel kan den homogenisering som ska-
pats genom etablerade kategorier öppnas upp. Kritik har riktats från geronto-
logiskt håll att diversiteten i ålderdomen har beforskats alltför lite. För en 
bättre förståelse av äldre människors bilkörning eller rörlighet genom olika 
sätt att resa vill jag påstå behövs också nyanser, variationer och en mångfald 
av berättelser. Diversitet har även beskrivits som ett sätt att bekämpa stereo-
typer. Svein Olav Daatland och Simon Biggs hävdar i ett bidrag i en antologi 
om åldrande och diversitet att det är genom gerontologins upptagenheten av 
stora homogena kategorier som stereotyper skapas.672 För denna avhandlings 
del kan konstateras att en kategori av bilförare baserad på ålder, exempelvis 
körkortsinnehavare över 67 år, innefattar knappt en miljon människor.673 Om 
denna kategori relateras till ett fåtal karaktäristika och problemställningar 
utan ett kompletterande intresse för diversitet blir den, skulle jag vilja påstå, 
i många sammanhang problematisk och missvisande för ett stort antal män-
niskor som uppfattas tillhöra kategorin. 

Lösningen är inte som jag ser det ett upplösande av hög ålder som exem-
pelvis Bill Bytheway har förespråkat som ett led i kampen mot ålderism.674 
                               
671 Wachs & Crawford, 1992, s. 1.  
672 Daatland & Biggs 2004, s. 223 jfr Andersson & Öberg 2004, s. 51 ff. 
673 BilSweden 2006.  
674 Bytheway 1995, s. 115–128, Bytheway 2000. 
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Kategorier behöver inte alltid uppfattas som ett problem (även om stora om-
fattande kategorier nog i många sammanhang kan vara problematiska) men 
de har alltid flera sidor. Därför menar jag att det snarare är det oreflekterade 
användandet av kategorier, ”oflexibla” kategorier och svårigheter att kon-
struera nya kategorier anpassade till särskilda situationer och frågeställningar 
liksom att diversiteten osynliggörs som är problematiskt. Frågan kan också 
ställas om inte en öppenhet för vilka åldrar, om ålder överhuvudtaget är rele-
vant, är fruktbara i ordningsskapande i ett särskilt sammanhang. 

Om vi utgår från frågan om alternativa kategorier menar jag att ett in-
ifrånperspektiv på dagsaktuella frågor innebär att det kan vara möjligt att 
konstruera nya former av kategorier baserade på exempelvis vardagslivets 
organisering. Detta kan vara centralt, exempelvis ur ett perspektiv av äldres 
rörlighet, eftersom formeringen av äldre och åldrande bilförare fortfarande 
åtminstone i transportpolitiken präglas av körkortsfrågornas dominans och 
ett särskiljande mellan bilkörning och andra sätt att resa. Genom ett fokus på 
vardagslivets organisation och inifrån-perspektiv skulle det kunna vara möj-
ligt att studera mer komplexa resmönster där kategorier konstrueras utifrån 
hur människor kombinerar olika sätt att resa eller möter barriärer och möj-
ligheter i resandet snarare än uppdelningar baserade på skilda färdmedel 
eller politiska lösningar. Avslutningsvis vill jag ta upp att förutom alternativa 
berättelser och ordningar skulle också studier med inifrån-perspektiv utgöra 
ett viktigt komplement till det fokus jag haft på hur ”andra” talar om äldre 
och åldrande bilförare. Frågor om subjektets hantering, strategier och mot-
stånd av externt definierade kategorier skulle nyansera och öka förståelsen 
av kategoriseringen och dess effekter. 

Diskursanalytiska reflektioner 
I denna avhandling har jag huvudsakligen använt benämningen äldre och 
åldrande bilförare när jag har talat om studieobjektet. På detta sätt har jag 
strävat efter att åstadkomma ett visst förfrämligande och ett försök att distan-
sera mig från min förförståelse och diskursiva positionering i relation till 
transportforskning. Det har också inneburit att jag lyft fram att jag i analysen 
relaterar till gerontologiska förståelser av de äldre och åldrande.  

Fördelen var att det underlättade för mig att se utsagor om det individuel-
la åldrandet och hög ålder som ett stadium i livet och deras betydelse i for-
meringen av äldre och åldrande bilförare. Det handlade inte endast om exi-
stensen av eller hur stor populationen av ”de äldre bilförarna” eller ”äldre 
bilförare” var. Det blev således möjligt att tala om bilkörning, åldrande och 
hög ålder innan ”äldre bilförare” blev en explicit och uppmärksammad kate-
gori i transportpolitiken. På detta sätt, vill jag argumentera för, fungerade 
benämningen äldre och åldrande bilförare väl som utgångspunkt i avhand-
lingen. Den innebar en större flexibilitet och öppenhet för utsagorna än vad 
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beteckningen äldre bilförare hade inneburit. Åtminstone hade jag med den 
förförståelse jag bar med mig troligen varit ”låst” på ett annat sätt.  

Kategorier kan i någon mening uppfattas som obestämda och kontingenta 
men bestäms också ideligen i objektifieringar av dem. Om min utgångspunkt 
var ett försök till viss öppenhet framträdde efterhand i analysen äldre och 
åldrande bilförare alltmer som bestämd genom de objektifieringar som jag 
beskrev. Det blev tydligare att en sådan eller dessa förare förstods på vissa 
men inte andra sätt. I efterhand kan jag till exempel konstatera att formering-
en jag undersökt över historien ändå till stor del kan uppfattas som en form 
av ”enhet”, en formation, där de transportpolitiska diskurserna förarurval, 
trafiksäkerhet och äldres rörlighet samverkar och relaterar till varandra i 
samma diskussioner och ofta i samma dokument. På så sätt var utsagorna om 
bilstöd, hög ålder och funktionshinder intressanta eftersom de också berörde 
utträde i relation till åldrande men främst relaterades till ”personer med funk-
tionshinder” och oftast togs upp i andra dokument och sammanhang.  

En svårighet i avhandlingsarbetet var att analysera en perifer utsaga i poli-
tiken, periodiska hälsokontroller vid hög ålder. Samtidigt fascinerades jag av 
utsagan upprepades och fortfarande i dag tas upp i olika sammanhang.  Detta 
motiverade mig till att välja transportpolitik, där utsagor förekom tidigt i 
historien, och trots allt försöka studera och följa en perifer fråga i politiken. 
Men det var svårt att analysera. Jag kunde samla dokument och beskriva 
empirin. Men analysarbetet fungerade inte. Det var när jag av en slump stöt-
te på en metafor som Foucault har använt ”trädet” och började arbeta med att 
”gräva” och följa utsagor som det lossnade. Det blev på så sätt möjligt att 
tänka i termer av olika abstraktionsnivåer, kontextualisera och tolka hur des-
sa perifera utsagor ordnades på flera sätt. Genom Foucault är det också möj-
ligt att delvis kunna distansera sig från specifika texter och följa utsagor i 
andra sammanhang. Analysen breddades. Arkeologin är dock svår och mot-
sägelsefull och jag har använt endast ett fåtal ”verktyg” från den samtidigt 
som jag på andra sätt, genom att poängtera att jag bär med mig en gerontolo-
gisk förståelse och intresse, avviker från den. Nedan ska jag reflektera över 
och delvis sammanföra vad som i avhandlingens början bidrog till att jag 
trots allt valde att studera en perifer fråga i politiken. 

Om upprepningen av periodiska läkarundersökningar 
vid hög ålder  
En lösning som har följt med i hela analysen är periodiska läkarundersök-
ningar vid hög ålder. Det är en lösning som återkommande från 1930-talet 
och framåt har upprepats som förslag i den svenska transportpolitiken men 
likväl förkastats. I denna avhandling är det möjligt att se hur flera samver-
kande faktorer skapar förutsättningar för upprepandet. Den periodiska läkar-
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undersökningen vid hög ålder utgör del av ett bredare sammanhang av kör-
kortspraktiker och svarar mot samma problem som den för svenska förhål-
landen mer accepterade lösningen läkares anmälningsplikt. Det handlar om 
problemet: livslångt körkort utan kontroll (av hälsa). Att se att det finns rela-
tioner mellan olika lösningar vill jag påstå är centralt för att förstå dynami-
ken i upprepandet. Eftersom problemet aktualiseras regelbundet i transport-
politiken och andra lösningar på denna diskuteras är det kanske inte så kons-
tigt att även den specifika lösningen periodiska läkarundersökningar vid hög 
ålder lever vidare. Den upprepas även under åren 2000 till 2006 trots ett 
uttryckligt ”officiellt” avståndstagande hos såväl regering, trafikutskottet 
som Vägverket. Under dessa år initieras utsagor om lösningen framförallt 
genom motioner. 

En annan förutsättning handlar om vad som i gerontologin har diskuterats 
som medikaliseringen av hög ålder. Senectus ipsa morbus, ”ålderdom i sig 
sjukdom”, är en gammal metafor från antiken som har levt kvar även om den 
med geriatrikens och gerontologins uppkomst har kritiserats och nyanse-
rats.675 Åldrande förknippas med fysiologiska nedsättningar och sjukdomar. 
Det kan bidra till att när hälsofrågor diskuteras så tas också ofta de äldre och 
åldrande upp. Det är intressant att notera att denna association är så stark i 
relation till äldre och åldrande bilförare att till och med diskussioner om 
trafikmedicinska centrum, som vida överstiger frågor om äldres bilkörning i 
generalitet, ändå under åren 2000 till 2006 kan beskrivas som en särskild 
”äldrefråga” i vissa dokument.   

Den internationella jämförelsen kan också bidra till att utsagor om sär-
skilda körkortslösningar vid hög ålder upprepas. Periodiska läkarundersök-
ningar vid hög ålder är institutionaliserade i vissa länder. Det kan medverka 
till att ge lösningen vad statsvetaren Eva Haldén i anslutning till Michel 
Foucaults teorier har kallat för en ”tvingande” karaktär.676 Lösningen är svår 
att bortse från. Den skapar diskussion. Lösningen är inte heller endast insti-
tutionaliserad utan det finns även stora variationer mellan olika länder i EU 
om hur uppföljning av körkortsinnehavare för personbil ska göras, trots an-
strängningar för harmonisering. Det bidrar som jag ser det till att ingen sär-
skild lösning ses som given och det väcker frågor om det finns någon lösning 
som är bättre än andra. 

Lösningen periodiska läkarundersökningar vid hög ålder har också uppre-
pats trots att dess relevans för trafiksäkerhet till stor del har kritiserats. Jag 
har i denna avhandling ifrågasatt det ”självklara” sambandet mellan förarur-
val och trafiksäkerhet i relation till äldre och åldrande bilförare. Förslag om 
periodiska läkarundersökningar vid hög ålder kan snarare tolkas drivas av en 
strävan att kontrollera förare genom körkortssystemet i ett pressande sam-

                               
675 Kirk 1992, Odén 1996. 
676 Haldén 1997, s. 25. 
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manhang som också handlar om liv och död än byggande på en problemati-
sering som är baserad på förekomsten av trafikolyckor.  

Periodiska läkarundersökningar vid hög ålder kan också relateras till hur 
utsagor i förarurval samvarierar med ålderstrappan och inträde-utträde. Det 
finns många exempel på hur de unga och de äldre, ungdom och ålderdom 
relateras till varandra. Erhållande av körkort med alla sina särskilda praktiker 
och krav associeras med unga åldrar samtidigt som det framförallt är i rela-
tion till återkallelse av körkort som frågor om hög ålder väcks. På detta sätt 
menar jag att den kraft som finns bakom upprepandet av den periodiska lä-
karundersökningen vid hög ålder kan bli mer förståelig. Det handlar om en 
lösning som relaterar till det ena ledet i tankefiguren, nämligen utträde.  

Jag ska avslutningvis beröra periodiska läkarundersökningar vid hög ålder 
och ålderism. Att periodiska läkarundersökningar vid hög ålder associeras 
med ålderism handlar om att lösningen är baserad på att vad som förefaller 
vara ett ganska godtyckligt kriterium, kronologisk ålder, särskiljer vissa föra-
re för en särskild prövning.  I gerontologin har Christopher L. Bodily till och 
med hävdat att själva användningen av kronologisk ålder för att beskriva 
egenskaper, begränsningar eller förmågor är ålderism.677 Kronologisk ålder 
har också kritiserats för att ofta utgöra en dålig approximation till att beskri-
va egenskaper i en population, det är också svårt att bestämma ett exakt kri-
terium för när särskiljanden ska göras. Samtidigt är attraktiviteten i att an-
vända kronologisk ålder i byråkratiska sammanhang ganska uppenbar. Som 
Bernice L. Neugarten har påpekat är kronologisk ålder ett tydligt, enkelt och 
inte särskilt kostsamt sätt att särskilja människor. 678 Det finns en omfattande 
problematik rörande kronologisk ålder men detta gäller dock även särskil-
janden mer generellt. Att byta ut kronologisk ålder mot andra särskiljande 
kriterier behöver inte betyda att problematiken försvinner utan snarare att 
den förändras.  

Här skulle jag dock vilja argumentera för att om det finns en strävan att 
värdera och bedöma förekomsten av eventuell ålderism så räcker det inte 
med att uppmärksamma en specifik lösning och användningen av kronolo-
gisk ålder. Det är centralt att se den komplexitet av olika regleringar som 
finns i relation till en lösning.  Det går inte att bortse från till exempel hur en 
specifik lösning förhåller sig till mer generella ”kulturella föreställningar”. I 
fallet med äldre och åldrande bilförare är exempelvis idén om utträde viktig. 
Fram till och med 1980-talet kombinerades utträde med problematiseringen 
att äldre personer kan köra alltför länge. Under 2000-talet poängterades istäl-
let vikten av att äldre fortsatte att köra bil så länge som möjligt.  

Jag är enig med David Ragland med flera som påpekar att särskilda kör-
kortskontroller vid hög ålder kan ses som ålderism.679 De är problematiska 

                               
677 Bodily 1991. 
678 Neugarten 1996 [1981], s. 66. 
679 Ragland m.fl. 2005. s. 119. 
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och missgynnar äldre ifall syftet framförallt är att finna olämpliga förare och 
bygger på en strävan att de ska sluta köra. Men om syftet vid sådana under-
sökningar också handlar om att möjliggöra bilkörning för förare som annars 
inte hade kunnat köra till exempel genom bilanpassning och hjälpmedel680 
blir det svårare att uppfatta särbehandlande lösningar i termer av svart eller 
vitt. Likaså kan frågan ställas hur icke explicit åldersbaserade lösningar, som 
läkares anmälningsplikt och trafikmedicinska centrum, men som ändå emel-
lanåt hanteras som en fråga om hög ålder, ska värderas? Även här menar jag 
att en värdering av en lösning också kräver ett uppmärksammande av vad 
som kan uppfattas som ”diffusa” föreställningar, till exempel de starka asso-
ciationerna mellan hög ålder och sjukdomar/funktionsnedsättningar eller hur 
idén om utträde uttrycks. Jag vill därför lyfta fram vikten av att även i an-
slutning till specifika särskiljande lösningar uppmärksamma det bredare 
sammanhang av olika regleringar och tankefigurer som samverkar i relation 
med en lösning om konsekvenser ska värderas.  

                               
680 Jfr Ragland m.fl. som anser att uppföljningssystem för körkort bör innehålla en komponent 
med möjligheter till rehabilitering, 2005. s. 119. 
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Summary 

To Drive or Not To Drive 
 
How Older People, Ageing and Car Driving have been Dis-
cussed in Swedish Transportation Policy 
 
 
Background 
One point of departure is that older people´s car driving has been viewed as 
problematic. It has been claimed that that older people in this case are stereo-
typed, but still almost no research has been done on the categorisation of 
older people´s car driving. Instead ‘older drivers’, and even the claims of the 
stereotyping of ‘older drivers’, appear to be taken for granted. I therefore 
argue for the need to problematise and study the categorisation of older peo-
ple in relation to car driving. To accomplish a study of the ‘doing’ and the 
presuppositions of categories I have chosen to use discourse analysis.  

One significant problem of relating to a category (i.e. ‘older drivers’) as a 
point of departure is the presuppositions of the category which, as I under-
stand it, easily limit the possibilities of the analyses. The category may be 
framed by political interests and institutional settings, something that may 
influence the research and make some questions impossible to ask. Even the 
words which are used in relation to a category may invoke some presupposi-
tions and exclude others. Furthermore, even the researcher is discursively 
positioned and may therefore be captured by some presuppositions and not 
by others. 

My way of handling this dilemma is first of all to discuss the need of both 
distance and reflexivity for the analyses. Secondly I explicate that my inter-
est in categorisation is based on social gerontology. I therefore use the words 
‘older’ and ‘ageing’, i.e. older and ageing drivers. Ageing has been claimed 
to be one of the ‘master concepts’ or ‘legisigns’ in gerontology. The other 
master concept is based on naming a population, i.e. the aged. When using 
the English language, however, I prefer to use and to be inspired by ‘older 
people’ as a way of naming the population. In this way the point of departure 
is modified to older and ageing drivers which, I argue, is one way of making 
the analysis more flexible and make the analysis open for other ways of talk-
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ing about older people’s driving than by using one single designation ‘older 
drivers’.  

Research on older and ageing drivers has mostly been done in the field of 
transportation research even if there are also some gerontological studies. 
Moreover, it has been claimed that the first wave of research on ‘older driv-
ers’ started at the end of the 1960s in USA. Traffic safety, i.e. statistics of 
accidents, was one important issue at that time. Later, in the 1980s, the ques-
tion of mobility for these drivers was raised. One third issue in research, 
which is of interest in this thesis, was mandatory testing. 

The choice to focus on transportation policy was based on empirical con-
siderations. Preliminary analysis of documents indicated that questions of 
old age and driving were important in Swedish transportation policy as early 
as in the 1930s. Thus a study of transportation policy seemed promising as a 
start to problematise the categorisation of older and ageing drivers and the 
relationship to accident statistics. Furthermore, transportation policy was a 
surface of emergence where statements about mandatory testing appeared 
over and over again. Mandatory testing in order to keep one’s driving licence 
at old age has been discussed in relation to ageism, something that further 
motivated me to focus on transportation policy. 

One difficulty or prerequisite of focusing on transportation policy is that 
older people’s driving mostly is just one issue among several others dis-
cussed in the same documents. Ageing and car driving was no big political 
issue. Still, the solutions discussed in transportation policy, such as manda-
tory testing after the driver reached a certain age, would have had significant 
consequences for older people’s driving if institutionalised. For analysing 
these kinds of documents I have been inspired by Foucault’s archaeology. It 
helped me to contextualise statements.  

This study may be placed in mobility and transportation research as a 
problematisation of a taken-for-granted road user category. It may also be 
situated in social gerontology as a study of the categorisation of older people 
in a specific state of affairs. Last but not least, the study is an exemple of 
discourse analysis inspired by Michel Foucault’s archaeology, where the 
archaeology is used as a ‘toolbox’.  

Objective 
The objective of this study is to analyse the formation of older and ageing 
drivers in Swedish transportation policy. First of all the formation is ana-
lysed with an interest in ageing and the aged, i.e. in relation to gerontological 
research on representations (images) of the aged and ageing. Secondly, the 
formation is analysed in relation to mobility issues and statements about 
other categories of road users. 
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Discourse-analytical Framework 
The discourse-analytical framework was inspired by Foucault’s archaeology. 
I explicate that Foucaults archaeology is used as a toolbox and that I also 
depart from Foucault in some significant aspects, for example in the way I 
discuss experience and explicitly use gerontological understandings to prob-
lematise older and ageing drivers. I also depart from Foucault’s archaeology 
in that my study is far from using the full complexity in the archeological 
methodology; instead I have used and simplified some tools which I found 
productive in the analysis. 

The basic concept in the analysis is the statement. Statements are rare due 
to the process of rarification. Thus, my focus in the analysis is to ask what 
kind of rules that enable this statement and not that statement to appear in 
the documents. What kind of rules make a certain kind of order in the state-
ments to appear? I choose to make a simplification of the character of rules 
and focus on “rules” as orders and logics. In this way the metaphor the tree 
becomes a productive analytical strategy. The tree is mentioned by Foucault 
to illustrate how more specific rules of formation may be based on more 
general rules of formation. This metaphor thus connects different levels of 
abstraction. Thus the tree has helped me to “think” how the rare and very 
specific statements of older people’s driving could be based on more general 
orders and logics which in their turn may be based on even more general 
orders and logics, and in the end figures of thought. The analytical strategy 
of the tree thus, in my opinion, makes the use of figures of thought more 
flexible in some cases in the analysis. It also helps me to recognise and think 
about kinship relationships between different statements. At the same time 
the tree as an analytical strategy is a very limiting one. I therefore emphasise 
the basic understanding of the formation of older and ageing drivers as non-
uniform, and also how I construct different discourses, sometimes even an-
tagonistically. 

Furthermore, in the analytical framework two important angles of ap-
proach are mobility/transportation and the aged and ageing. With regard to 
the first approach I construct (transportation) political discourses in which 
older and ageing drivers become objects. Important tools in the analysis, 
inspired by Eva Haldén, are figures of problems as well as the corresponding 
ideals. I also use enunciative position (enunciative modality) and analyse 
central concepts. With regard to the second approach the analysis has been 
made in relation to gerontological research on representations (images) of 
the aged and ageing. Alongside the two angles of approach I have worked 
more inductively in the analysis with regard to what kind of discursive ele-
ments that were found/constructed. 

One important issue of interest in the study is if there are any discursive 
breaks in the formation of older and ageing drivers. I thus discuss my find-
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ings and the construction of the two major discursive breaks in history when 
the formation abruptly changed. 

I examine documents mainly from the Swedish Government and the 
Riksdag. In the historical analysis from 1902 to 2000 I focus on reports from 
committees of inquiry but also include, when relevant, governmental bills 
and other documents from the Government and the Riksdag. In some cases I 
even follow important statements to documents from public authorities and 
articles in newspapers. When analysing the years 2000 to 2006 I also include 
reports from parliamentary committees, especially the Committee of Trans-
port and Communications, and private members’ motions. 

The Driving Licence and ‘Old age’ until 1967 
In the first period, 1934–1967, in the formation of older and ageing drivers 
the driving licence and old age is at issue. I analyse the development of the 
discourse of driver selection from 1902. I show how different norms and 
practices in relation to the driving licence are developed during the first three 
decades of the twentieth century in Sweden. Furthermore, the discourse has 
developed according to two main principles: to govern the entrance to the 
driving licence and to continuously govern the drivers on the road to ensure 
that their competence meets the standards for the driver; institutionalised in 
the practices of the driving licence. In the year 1934 mandatory check-ups 
for drivers above a certain age is explicitly proposed for the first time in a 
government bill. The proposal is rejected. One justification is the lack of 
accidents with drivers at older ages. 

During this period driver selection is the dominating discourse, objectify-
ing older and aging drivers. The problematisation is about the lack of gov-
ernance of drivers on the road and at the same time the view that ageing is 
degenerative of health. In relation to traffic safety, though, older people’s 
driving is of no or little concern.  

I claim that one important discourse in the formation of older and ageing 
drivers is the will to truth. There are antagonisms between the discourse of 
driver selection in conjuncture with medicine and the discourse of traffic 
safety in conjuncture with accident statistics. I argue that during this first 
period accident statistics are used as a criterion of truth in transportation 
policy, and as such an important obstacle for making older people’s driving 
appear to be a significant problem. Furthermore, there is a gap between on 
the one hand objectification based on individual ageing and old age as a 
stage of life and, on the other, objectification based on ‘older drivers’ as a 
population. During this period there are only few drivers at older ages, and 
they are thus almost insignificant in accident statistics. Still, in relation to 
driver selection and the construction of criteria for governance as well as in 
medicine, driving in old age is considered highly problematic. 
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I also analyse how double discourses of old age appear in the formation. 
There are positive statements about old age and wisdom and experience as 
well as negative statements about a degenerating body. It is also possible to 
see how the modern normative three-divided stages of life, often illustrated 
by rising and falling stairs, is ordering the statements in the formation and, 
more specifically, how older people’s driving is ordered in relation to exit. 

Traffic Safety and ‘Older drivers’ after 1967  
The first major break in the formation of older and ageing drivers appeared 
in 1967 with the change-over to right-hand traffic. After this change the 
great institutionalisation of traffic safety started. A public authority of traffic 
safety was established, Trafiksäkerhetsverket (The National Swedish Road 
Safety Office), and Sweden was even claimed to be the first country in the 
world with a national traffic safety program. 

During this second period, 1967–1991, older people’s driving became of 
interest in the discourse of traffic safety. Older and ageing drivers were dis-
cussed as a population in many ways. I put the question if one cannot claim 
that it is now ‘older drivers’ become established as a category of importance. 
I reflect upon and argue, based on Ian Hacking’s arguments about making up 
people, that it is during this period ‘older drivers’ are made up. Demography 
was important, in the form of the statement that the population of ‘older 
drivers’ will increase in the future. An important statistical statement ‘the U-
formed curve of traffic accidents’ appeared. In this graph ‘older drivers’ are 
visibly showed to be over-represented in traffic accidents alongside with 
‘younger drivers’. Middle-aged drivers seem to be the safest drivers. ‘Older 
drivers’ were established as a high-risk population in relation to traffic acci-
dents during this second period.   

Mandatory check-ups at old age were discussed in the political documents 
during this second period as well. While ‘older drivers’ had become of inter-
est in relation to traffic safety, the medical profession seemed to have 
changed its opinion. The solution was not institutionalised. Instead traffic 
safety campaigns and research were considered to be important measures to 
deal with the problems of older people’s driving. In the first-mentioned con-
text the graphical “U-formed curve” is used as one important rhetorical de-
vice. I suggest that one reason for the impact of the “U-formed curve” is that 
it conforms with our expectations and norms of ageing and driving and 
therefore also to the modern three-divided stages of life. Statements about 
older people’s driving are still ordered in relation to exit and the overall 
problem is that people may drive for too long in their lives. 

Double discourses of old age are still evident in the political documents. 
Statements about both wisdom and degeneration of the body still appear. 
The positive statements about wisdom, however, are changed to statements 
about compensation and therefore also of scientific interest.  
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‘Healthy and sick older drivers’ in the 1990s 
The next break in the formation of older and ageing drivers is more difficult 
to specify with reference to time and in relation to important changes in the 
surrounding world. For the analysis, however, I specify the shift in relation 
to one important document about ageing and driving issued in 1991 by the 
public authority Trafiksäkerhetsverket (the Road Safety Office). The docu-
ment was produced for a commission of inquiry. The document is important 
in several ways. First of all, the problematisation is reversed: The Road 
Safety Office states that it is the traffic which is the problem for ‘older driv-
ers’, not the other way around. Secondly, dementia is mentioned. In the same 
year another report is issued by the Road Safety Office with a focus on de-
mentia and car driving. 

From the 1990s dementia becomes a political question and is considered 
to be of great importance in relation to older people’s driving. A dichotomy 
appears between ‘sick older drivers’ and ‘healthy older drivers’. Another 
change, appearing at the end of the 1990s, is the idea of ‘degraduated’ li-
cencing. If exit in relation to ageing and driving formerly had been consid-
ered as something abrupt, in the 1990s it also seemed possible to make a 
more smooth exit. I also discuss if statements about mobility and car driving 
for older people are appearing. I consider that there are some indications for 
this, but the statements are too few to permit a deeper analysis. 

Exit and Beyond Exit in the Years 2000–2006 
In the years 2000 to 2006 mobility was regularly mentioned in relation to 
older people’s driving in reports from the Committee of Transport and 
Communication. I broaden the scope of empirical documents in the analysis 
in order to be able to analyse statements about mobility. I do not construct 
any discursive break in the formation for these years, even if it is possible to 
see some changes. 

One change is an apparent consensus that ‘older drivers are not overrepre-
sented in traffic accidents’. If before it had been possible to claim that ‘older 
drivers have a higher risk’ this is no longer so. Instead it is important to state 
the opposite: ‘older drivers are no threat in traffic’ or ‘older car drivers have 
no higher risk of accident, but they are more likely to be hurt due to physical 
vulnerability’.  

The dichotomy of ‘sick older drivers’ and ‘healthy older drivers’ is still 
visible. In these years ‘sick older drivers’ are problematised and asserted to 
have a high accident risk. The dichotomy appears to relate to questions of 
exit, where ‘sick’ is constructed as unfit to drive and ‘healthy’ as fit to drive. 
‘Degraduated licencing’, though, makes the dichotomy less distinct. Fur-
thermore there are demands to make an overview of the driving licence sys-
tem, which is claimed to be inefficient in identifying unfit drivers. One im-
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portant measure discussed in relation to older people’s driving is the devel-
opment of new centres of automotive medicine. 

One clear difference in statements about mobility as compared to state-
ments about traffic safety or the driving licence is that mobility is discussed 
as a goal, a need or even a right for older people. The point of view has 
changed, and older people’s needs are considered to be important in them-
selves. Still, the goals of mobility are clearly formulated in relation to safety, 
i.e. ‘safe mobility for older drivers’. 

I argue that the discourse of mobility for older people is influenced by old 
age policy as well as by gerontology. First of all, a few documents even 
mention old age policies as important in relation to older people’s driving. 
Secondly, mobility for older people as well as old age policy and gerontol-
ogy all relate in significant ways to values such as independence, activity, 
maintaining health and the avoidance of disabilities.  

In the years 2000 to 2006, as well as in the 1990s, the double discourse 
may be interpreted in relation to the dichotomy of ‘healthy older drivers’ and 
‘sick older drivers’. The point I want to stress, however, is that the way of 
problematising in the second period has changed from ‘some older drivers 
stay too long on the roads’ to ‘some older drivers, especially women, stop 
driving too early’. Instead the goal that ‘older drivers should drive for as 
long as possible’ is stated. Exit from driving is now, I note, talked about as 
something that should be postponed. 

Relationships to other Categories of Road Users 
In the analysis I also discuss the relationships between statements about 
‘older drivers’ and statements about ‘older road users’, ‘older pedestrians’ 
and so forth. My conclusion is that in transportation policy mostly older 
people’s driving is discussed. Furthermore, there are only few statements 
relating car driving to other ways of being mobile. One explanation is that 
transportation policy is an important surface of emergence for statements 
about the driving licence. I suggest that when for example older pedestrians 
are discussed there are other important surfaces of emergence. Still, as a 
comparison, children’s different ways of travelling are of interest even in 
transportation policy. 

Secondly, I bring forth that there is a discourse about accessibility for 
‘people with disabilities’ in Swedish transportation policy. Even if other 
ways of travelling than by car are not discussed in transportation policy this 
other discourse may affect and be of importance to older people. In this dis-
course, public transport is highlighted due to political goals that public 
transport must be adapted to ‘people with disabilities’. Additionally, other 
ways of travelling are talked about. 

It might seem relevant to focus on disabilities and not on age in relation to 
accessibility. The discourse also sometimes explicitly includes older people 
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by also mentioning ‘older persons with disability’. Nevertheless, there is one 
important consequence of the lack of relating older people’s driving to other 
modes of travelling, regardless of the discourse of accessibility for ‘people 
with disabilities’. I argue that driving appears to be something for healthy 
and active older people. They are even encouraged to keep driving in order 
to maintain their health and independence and avoid disabilities. But there 
are no similar inducements to be mobile in other ways than driving in the 
transportation policy for ‘healthy and active’ older people. I therefore under-
score the importance of relating different modes of travelling for older peo-
ple in relation to mobility. One reason for the lack of relating different ways 
of being mobile in the formation of older and ageing drivers may be that the 
discourse of mobility for older people is quite undeveloped in Swedish 
transportation policy. I could not, for example, find any inquiries or govern-
mental reports focusing on older people’s mobility. 

Thirdly, I discuss the relationship between statements about driving for 
‘older people’ and for ‘people with disabilities’. A demarcation line is drawn 
between these two objects. This is based upon the construction of one impor-
tant measure, governmental vehicle grant (“bilstöd”). This benefit, which is 
focusing on ‘people with disabilities’, is constructed with upper age limits. 
Thus, people with disabilities in older ages are excluded from this measure. 
The justification for exit in this case is based upon the value of productivity. 
The measure has historically been connected to employment. The upper age 
limits are based on the more general idea that older people do not work and 
thus are not productive in work life. 

Concluding Remarks 
This thesis has problematised and analysed statements about old age, older 
people and ageing in relation to car driving. Older people are categorised and 
given certain characteristics, and they are associated with some statements 
rather than with others. I illustrate how old age and individual ageing are of 
great importance during the first period for the problematising of older peo-
ple’s car driving. Even if ‘older drivers’ later appear as a population (of ac-
cidents) I argue that the repeated and on-going proposals of mandatory test-
ing in old age during all the three periods has little to do with the statistics of 
accidents, or more generally with traffic safety, and more with driver selec-
tion and the medicalisation of old age. I also discuss how mandatory testing 
in old age may be interpreted to occupy a unique position among measures 
for older and ageing drivers. The thesis may be seen as an example of how 
more general representations of, in this case, old age, ageing and the aged, 
bring order in more specific cases. Even if problematisations of road users in 
the field of transportation or mobility in some cases may have been seen as 
being based on “hard core” facts such as statistics of accidents, this thesis 
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illustrates the great influence of more general representations and categorisa-
tions of people.  

One interesting result is the change in the formation of older and ageing 
drivers in the direction of greater focus on older people’s needs and the way 
in which the idea of exit has changed and sometimes even been challenged. 
The formation of older and ageing drivers may thus also be viewed as an 
example of more general changes in the three-divided modern stages of life, 
where the last stage is challenged, discussed, debated and dichotomised. 
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