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Förord 
VTI-notatet utgör slutredovisning av projektet Samband mellan beteendemått och 
målvariabler – En litteraturstudie. Projektet har finansierats av Vägverket. Anders 
Nyberg har varit projektledare vid VTI och har tillsammans med Per Henriksson, 
Sixten Nolén och Inger Engström författat notatet.  
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1 Bakgrund och syfte 
Under senare år har ett flertal instrumenterade bilar utvecklats runt om i världen 
(t.ex. vid VTT i Finland, INRETS i Frankrike, BAST i Tyskland, TNO i Holland, 
VTI i Sverige och Transport Canada i Kanada). Ett av flera användningsområden 
för dessa bilar är att studera förares faktiska körbeteende i verklig trafik. Detta 
måste anses som ett viktigt område av flera skäl. Exempelvis kan insamlad data ge 
kompletterande kunskap om förares körbeteende till den kunskap man tidigare 
erhållit med hjälp av andra metoder som självrapporterat beteende, attityder, 
simulatorstudier och olyckor. Ett annat användningsområde är möjligheten att 
använda bilarna vid utvärderingar av hur t.ex. förarutbildningsinsatser, föränd-
ringar i vägmiljön och nya säkerhetssystem påverkar förarnas faktiska kör-
beteende i trafiken. Ytterligare ett område där bilarna borde kunna användas är att 
följa hur en förares körbeteende ändras under perioden från att ha varit en 
nybörjare till att bli en erfaren bilförare.  

Det finns dock även exempel på problem med de instrumenterade bilarna. Idag 
kan man med hjälp av instrumenterade bilar i regel kontinuerligt samla in data för 
en mängd olika variabler. Frågan är dock om det finns tillräckligt med kunskap 
om dessa variablers värde som säkerhetsindikatorer för ett säkert körbeteende, 
variablernas eventuella relevans för trafiksäkerheten samt hur eventuella samband 
mellan olika insamlade variabler ser ut. Om en förares körning ger ett visst utslag 
på variabel X hur påverkar detta i sin tur variabel Y, Z osv. och hur påverkar detta 
i slutänden körbeteendet i stort, negativt eller positivt? Ett sätt att komma fram till 
en lösning av de ovan nämnda problemen är att ta reda på i vilken utsträckning de 
behandlats i studier som använt sig av data från instrumenterade bilar. 

Syftet med litteraturstudien var därför att nå kunskap om vilka beteendemått 
och analysmetoder som använts i studier av faktiskt körbeteende i verklig trafik 
där data insamlats med en instrumenterad bil. Definitionen av beteendemått i 
denna studie har varit variabler som handlat om mätning av körbeteende. Detta är 
skilt från exempelvis kognitiva och fysiologiska mått vilka inte har inkluderats i 
studien. Detta innebär t.ex. att mått som subjektiv mental belastning, ögonrörelser 
mätt med en speciell ögonrörelsekamera eller hjärtslag inte behandlas i notatet. 
För att ytterligare avgränsa studien valdes att inte inkludera studier som behand-
lade droger, alkohol eller studier där förarbeteende mätts på avlyst plats. Fokus 
har med andra ord varit på studier som undersökt ”vanligt” körbeteende i verklig 
trafik. 
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2 Metod 
Två stycken litteratursökningar har genomförts i projektet, den första i juli 2001 
och den andra i maj 2002. Litteratursökningen utfördes av VTI:s bibliotek med 
bl.a. följande sökkriterier som utgångspunkt: 
 
− instrumented cars/vehicles 
− driver behaviour/performance 
− accidents  
− speed/speed choice/speeding 
− lateral  
− g-force  
− steering  
− indicator  
− time to collision/headway/gap/following distance  
− mirror  
− video  
− psychology 
− physiology  
− human factors  
− safety  
− braking  
− acceleration  
− collision  
− vehicle spacing  
− pedal  
− automobile driving 
 
Vid det första tillfället genomfördes sökningar för perioden 197001–200104 och 
vid det andra tillfället gjordes sökningen om i samma databaser som tidigare, men 
för perioden 200104–200204. Sökningar gjordes i följande databaser: ITRD, 
TRIS, SSCI, SCI, MEDLINE, PsycINFO och UnCover. Dessutom gjordes sök-
ningar i VTI:s bibliotekskatalog TRAX samt bland Ergonomics abstracts. Från 
dessa sökningar erhölls ca 440 abstracts av möjligt intresse för studien. Dessa 
gicks igenom och därefter beställdes ca 100 studier som bedömdes kunna vara av 
intresse. Allt eftersom studierna kom in gicks de igenom och klassificerades efter 
kriterierna relevanta, möjligen relevanta respektive ej relevanta. De intressanta 
studierna (28 stycken) lades in i referenshanteringsprogrammet ENDNOTE och 
varje studie gicks igenom efter en i förväg utformad mall. Mallen innehöll 
rubrikerna: 
 
− syfte  
− studerade beteendevariabler  
− analysmetoder  
− motiv till val av beteendemått  
− antal försökspersoner  
− dolda mätningar (Ja/Nej)  
− försöksledare med i bilen (Ja/Nej)  
− verklig trafik (Ja/Nej)  
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− omfattningen på körningen i tid eller sträcka  
− fri eller kontrollerad körning  
− generella eller specifika trafiksituationer  
− studiens huvudresultat 

 
Förutom litteratursökningen har kontakt tagits med en rad forskare runt om i 
världen för att få tips om studier som är lämpliga att ta med i litteraturöversikten. 
Tyvärr har dessa kontakter inte lett till något tillskott av relevanta studier.  
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3 Resultat 
Resultatet av litteraturstudien redovisas i två huvudavsnitt, dels ett avsnitt om 
vilka olika beteendevariabler som studerats med instrumenterade bilar, dels vilka 
statistiska metoder som använts för att analysera insamlade data. Varje huvud-
avsnitt rymmer dock flera underavsnitt. Resultatet baseras på 28 studier som upp-
fyllt kriterierna för att ingå i översikten, dvs. att de skulle behandla ”vanligt” kör-
beteende i verklig trafik. Av de 28 ingående studierna är 15 publicerade i form av 
artiklar i vetenskapliga tidskrifter1, sex av studierna utgörs av rapporter och sju 
utgörs av papers redovisade i konferensproceedings. De flesta av studierna hand-
lar om hur olika typer av åtgärder eller bakomliggande faktorer påverkar bil-
förares körbeteende i verklig trafik (tabell 1). Det gäller antingen påverkan av 
olika egenskaper hos bilföraren eller påverkan av olika yttre faktorer, t.ex. 
trafikmiljöåtgärder. Några av studierna har en mer beskrivande karaktär och 
handlar inte om påverkan av bakomliggande åtgärder/faktorer.   

 
Tabell 1  Kategorisering av vilken typ av påverkan på körbeteendet som de 
aktuella studierna handlar om. Viss överlappning finns mellan studierna varför 
antalet summerar till mer än 28. 
Bakomliggande 
variabel/åtgärd 

Antal 
studier 

Referens 

Föraregenskaper  14  
Personliga 
bakgrundsvariabler 
(kön, ålder, 
personlighet, etc.) 

 7 (Boyce & Geller, 2002; Hakamies-Blomqvist m.fl., 
1999; Heino m.fl., 1996; Lajunen & Summala, 1997; 
McLaughlin & Serafin, 2000; Soliday & Allen Jr., 
1972; Wilson & Greensmith, 1983) 

Körerfarenhet  7 (Duncan m.fl., 1991; Lajunen m.fl., 1997; Lajunen & 
Summala, 1997; Nolén & Nyberg, 2000; Summala, 
1998; Verwey, 1991; Wilson & Greensmith, 1983) 

Olycksinblandning  2 (Lajunen m.fl., 1997; Wilson & Greensmith, 1983) 
Förarutbildning  1 (Nolén & Nyberg, 2001) 
Belöning/”kontrakt”  1 (Janssen, 1994) 
Bältesanvändning  1 (Janssen, 1994) 
Yttre faktorer  12  
Trafikmiljöåtgärder  8 (Brackstone m.fl., 1998; Heger, 1995; Martens m.fl., 

2000; McNees, 1982; Neale m.fl., 1999; Steyvers & 
Waard, 2000; Verwey, 1991; Wooldridge & 
Fitzpatrick, 2000) 

Tekniska system i 
fordonet 

 4 (Brookhuis m.fl., 1991; Dingus, 1997; Jordan & 
Johnson, 1991; Llaneras m.fl., 2000) 

Oklart/ingen tydlig  3 (Boyce & Geller, 2001; Helander & Hagvall, 1976; 
Lechner & Perrin, 1992) 

 
Antal försökspersoner i de aktuella studierna är i genomsnitt 36 st (medianvärdet), 
men varierar mellan 2 och 114. I åtta av studierna mäts förarnas körbeteende 
genom dolda mätinstrument i bilen. I de flesta studier (21 st) finns dock en 
försöksledare närvarande i bilen under körningen, vilket även gäller för vissa av 
                                                 
1 Hit räknas även en studie som redovisas i en bok som innehåller olika refereegranskade kapitel, 
vilket kan jämföras med vetenskapliga artiklar. 
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studierna med dolda mätinstrument. Enbart i fem av studierna sker mätningen 
med dolda mätinstrument samtidigt som föraren kör ensam utan försöksledare 
(Boyce & Geller, 2001; Boyce & Geller, 2002; Nolén & Nyberg, 2000; Nolén & 
Nyberg, 2001; Wilson & Greensmith, 1983).  

 
3.1 Studerade beteendevariabler 
De olika typer av beteendevariabler som analyserats i de 28 aktuella studierna kan 
förenklat delas in i åtta övergripande kategorier enligt tabell 2. Varje beteende-
kategori kan sedan specificeras närmare vad gäller t.ex. vilka mått som använts 
för att beskriva beteendevariabeln samt vilka motiveringar som eventuellt finns 
till valet av beteendemått. Detta sker i de efterföljande avsnitten 3.1.1–3.1.8. 
Nästan samtliga studier (25 st) har mätt någon typ av hastighetsbeteende hos 
förarna, t.ex. medelhastighet eller hastighetsvariation. Många av studierna (17 st) 
har också mätt hur förarna hanterar olika typer av reglage i bilen, t.ex. hur man 
använder ratt, gas och broms eller hur man växlar och använder blinkers. Vissa av 
de beteendevariabler som använts i studierna har inte bedömts tillhöra någon egen 
övergripande kategori och har därför benämnts ”övrigt”. Det kan t.ex. gälla bältes-
användning eller att köra fel väg. Man kan också konstatera att de flesta studierna 
har mätt mer än en beteendevariabel samtidigt. 
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Tabell 2  Typ av beteendevariabler som mätts i de 28 aktuella studierna.  
Beteendevariabler

Nr Studier (n=28)
Hast

igh
et

Reg
lag

eha
nte

rin
g

g-k
raf

t

Avst
ån

dsh
åll

nin
g

"B
lic

kb
ete

en
de

"

Körf
ält

sby
te

Sido
läg

e

Övri
gt

 
1 Boyce & Geller, 2001 * * * *
2 Boyce & Geller, 2002 * * * *
3 Brackstone m.fl., 1998 * * *
4 Brookhuis m.fl., 1991 * * * * *
5 Dingus m.fl., 1997 * * * * * * *
6 Duncan m.fl., 1991 * * * *
7 Hakamies-Blomqvist m.fl., 1999 * *
8 Heger, 1995 * *
9 Heino m.fl., 1996 *

10 Helander & Hagvall, 1976 * * *
11 Janssen, 1994 * * *
12 Jordan & Johnson, 1991 * *
13 Lajunen & Summala, 1997 * *
14 Lajunen m.fl., 1997 * *
15 Lechner & Perrin, 1992 * * *
16 Llaneras m.fl., 2000 * * * *
17 Martens m.fl., 2000 * *
18 McLaughlin & Serafin, 2000 * * * *
19 McNees, 1982 * *
20 Neale m.fl., 1999 * *
21 Nolén & Nyberg, 2000 * * *
22 Nolén & Nyberg, 2001 * * *
23 Solliday & Allen jr., 1972 * * *
24 Steyvers & Waard, 2000 * * *
25 Summala, 1998 * * *
26 Verwey, 1991 * * * *
27 Wilson & Greensmith, 1983 * * * *
28 Wooldridge & Fitzpatrick, 2000 *

Antal studier 25 17 12 10 5 4 3 9  
 
3.1.1 Hastighet 
Hastighet är den vanligast förekommande beteendevariabel som studerats i de 
funna studierna. I 25 av studierna har man angivit att man på ett eller annat sätt 
använt sig av hastighet för att beskriva en förares faktiska körbeteende (se tabell 
3). 
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Tabell 3  Antal studier (n=25) som mäter förarnas hastighet under körningen. 
Studiernas nummer framgår av tabell 2. 

Antal 
Studier 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28

Hastighetsnivå 18
medelhastighet (generellt/specifikt) 15 * * * * * * * * * * * * * * *
maxhastighet 2 * *
minimihastighet 1 *
hastighet vid viss tidpunkt 2 * *

Hastighetsvariation 12
variation (generellt/specifikt) 7 * * * * * * *
antal förändringar per sträcka 2 * *
andel förare i hastighetsintervall 1 *
hastighet i var 10:e percentil 1 *
absoult hastighet fördelat över tid 1 *

Relativ hastighet 3
jämfört med fordonet framför 1 *
anpassning till framförvarandes hastighet 1 *
oklart 1 *

Hastighetsöverträdelser 3
andel körtid över hastighetsgräns 3 * * *
genomsnittligt antal km/h över hastighetsgräns 1 *

Övrigt 4
bedömd olämplig hastighet 1 *
total körtid 2 * *
hastighet ospecificerat 1 *

StudienummerMått på förarens hastighet

 
 
Hur man behandlat variabeln hastighet skiljer sig dock åt. Vanligast är att man 
undersökt förares hastighetsnivå i form av medelhastighet (15 studier), antingen 
generellt för körningen eller vid specifika situationer. Solliday & Allen Jr. (1972) 
beräknade t.ex. förarnas medelhastighet genom att multiplicera antalet miles som 
föraren färdats med 60 och sedan dividerat detta med tiden i minuter som bilen 
varit i rörelse. Lajunen m.fl. (1997) använde istället variabeln medelhastighet vid 
platsspecifika mätningar (medelhastighet på ett backkrön där det rådde dåliga sikt-
förhållanden och i en svag och en skarp kurva). Författarna menar att låg hastighet 
vid mätningarna på backkrönet tyder på försiktighet och vice versa. Vidare menar 
de att en förares hastighetsval i en kurva har samband med risken att förlora 
kontrollen över bilen pga. laterala krafter. Ytterligare ett annat exempel på hur 
medelhastighet använts är att i diagram beskriva förarnas hastighet i form av 
medelvärden efter de körda vägavsnittens utseende, t.ex. vad gäller trafikmiljöns 
utseende, korsningar och föremål på vägen eller vid vägkanten, Wooldridge & 
Fitzpatrick (2000). 

Maxhastighet studerades i två studier (Lajunen & Summala, 1997; Lajunen 
m.fl., 1997). Författarna menar att måttet återspeglar en förares risktagande och 
villighet till hastighetsöverträdelser. Vidare menar de att måttet kan sägas åter-
spegla den hastighet som föraren skulle vilja hålla på den aktuella körrutten under 
rådande omständigheter. Llaneras m.fl. (2000) undersökte bl.a. förarnas minimi-
hastighet, men hur detta gått till eller varför de valt detta mått är dock otillräckligt 
beskrivet.  

Två studier har tittat på förarnas hastighet vid en viss tidpunkt. Brackstone 
m.fl. (1998) använde variablerna relativ och absolut hastighet. Dessa variabler an-
vändes i en logistisk regressionsmodell för att kunna mäta och predicera en 
förares benägenhet att byta körfält på motorvägar med tre körfält beroende på 
olika långa tidsluckor i intilliggande körfält, framförvarande bils hastighet och 
bakomvarande förares beteende. McNees (1982) använde variabeln hastighet för 
att kunna studera vilken sträcka en förare behöver för att hinna förflytta sig från 
körfältet längst till vänster, till körfältet längst till höger på tre- och fyrfältiga 
motorvägar beroende på om det är lite, medel eller mycket omgivande trafik. 
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Tolv studier har använt sig av måttet hastighetsvariation i sina studier. Van-
ligen rör det sig om hastighetsvariation generellt under en körning eller vid 
specifika situationer (7 studier). Ett exempel är Steyvers & Waard (2000) som 
studerade effekterna av olika vägkantsmarkeringar på körbeteendet. De menar att 
hastighetsvarians kan ge en ledtråd till hur väl föraren ser färdvägen och att man 
kan förvänta sig en högre hastighetsvarians om det råder osäkerhet gällande 
färdvägen hos föraren. Ett annat exempel är en studie av Boyce & Geller (2002), 
där hastighetsvariation definierades som förekomst eller icke förekomst av om-
körningar under varje 15 sekundersintervall av körningen. Omkörning ansågs 
föreligga om a) ett bakomvarande fordon körde om experimentbilen och dök upp i 
sin helhet på videon eller b) experimentbilen körde om ett annat fordon som sedan 
försvann helt ur bild. Solliday & Allen Jr. (1972) analyserade förares hastighets-
förändringar under körning, vilka beräknades genom att räkna varje förändring 
under körningen på 2½ mph. För varje körd mile beräknades den genomsnittliga 
förekomsten av en hastighetsförändring för respektive försöksperson. Det totala 
antalet gånger som en hastighetsförändring skett dividerades med antalet körda 
miles och på så sätt erhölls ett genomsnittligt resultat per mile för respektive för-
söksperson. Hastighetsförändringar användes även i en studie av Wilson & 
Greensmith (1983). I denna definierades dock hastighetsförändringar som det 
totala antalet hastighetsökningar eller hastighetsminskningar med 3,2 km/h som 
skedde i hastigheter mellan 16 och 145 km/h vid fri körning. 

Lechner & Perrin (1992) delade in förarens hastighet under körning i olika 
hastighetsintervall. Hastigheten redovisas genom den procentuella andelen av 
körningen som legat i hastighetsintervallen; stillastående, <20 km/h, <40 km/h, 
<60 km/h, <80 km/h, <100 km/h, <120 km/h, <140 km/h och <160 km/h. Janssen 
(1994) använde distributionen av hastighet under körningen, där var 10:e percentil 
från 80 km/h och uppåt användes som ett beskrivande mått (medelvärden och 
median vid olika percentiler) av förarnas hastighet.  

Tre studier tittade på förarnas relativa hastighet. McLaughlin & Serafin (2000) 
använde måttet ”mean range rate”, vilket enligt författarna beräknades som en 
indikator på skillnad i hastighet mellan försökspersonernas bil och omgivande 
trafik. Det är dock svårt att förstå hur beräkningen gått till och vad måttet faktiskt 
innebär. I en studie av Brackstone m.fl. (1998) användes variablerna relativ och 
absolut hastighet i en logistisk regressionsmodell för att kunna mäta och predicera 
en förares benägenhet att byta körfält på motorvägar med tre körfält beroende på 
olika långa tidsluckor i intilliggande körfält, framförvarande bils hastighet och 
bakomvarande förares beteende. Brookhuis m.fl. (1991) undersökte anpassning av 
egen hastighet i förhållande till en framförvarande försöksbils hastighet. Detta 
skulle ge ett slags sambandsmått som dock är något oklart vad det innebär. 
Troligen rör det sig om ett mått på hur väl en försöksperson i genomsnitt kan följa 
den framförvarande bilens hastighetsprofil. Detta kan visa hur väl de två bilarnas 
hastighetsprofiler överensstämmer och även eventuella fasförskjutningar och tids-
fördröjningar i millisekunder (reaktionstid) om t.ex. den framförvarande bilen 
bromsar.  

Tre studier har analyserat hastighetsöverträdelser under körning. I studierna av 
Boyce & Geller (2001 & 2002) tog körningen ca 45 minuter att genomföra och 
den delades upp i 15 sekundersintervall utifrån varje förares videoinspelning. 
Experimentbilens hastighet lästes av från videoinspelningens hastighetsangivelse i 
början av varje 15 sekundersintervall och avläsningen jämfördes med gällande 
hastighetsbegränsning på den aktuella sträckan. I de fall föraren körde mer än 
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5 mph över gällande hastighetsbegränsning kodades intervallet som riskfyllt 
beteende. Denna metod kan beskrivas som ”en allt eller inget” metod, dvs. man 
noterade inte flera förekomster av samma variabel under ett och samma 15 
sekundersintervall. Alla data som kodades efter denna metod omvandlades 
därefter till procent säkra poäng. För denna metod har alltså kvalitativa data 
kodats av observatörer som i efterhand har tittat på videoinspelningarna. 
Kodningen har gjorts efter speciella kodscheman och flera observatörer har kodat 
samma material för att öka tillförlitligheten. Samma tillvägagångssätt användes 
för analys av ej körrelaterade beteenden (se 3.1.8). Nolén & Nyberg (2001) 
analyserade också andel av förarnas körtid som var över gällande hastighetsbe-
gränsning. I denna studie delades dock den totala körningen in i vissa trafik-
miljöer (stadstrafik, landsväg, motorväg och motortrafikled). Urvalet till de 
sträckor som ingår i de olika trafikmiljöerna har gjorts utifrån respektive video-
filmad körning, där fasta fysiska särdrag som t.ex. hastighetsskyltar har använts 
för att definiera respektive delsträcka. Andelen körtid över gällande hastighets-
begränsning är enligt författarna ett sätt att beskriva fortkörning och har beräknats 
genom att titta på hur stor del av den totala körtiden som förarnas hastighet legat 
över eller under gällande hastighetsgräns. I samma studie har man även analyserat 
fortkörning uttryckt i genomsnittligt antal km/h över gällande hastighetsbe-
gränsning. Fortkörning har definierats som alla tillfällen när förarnas hastighet 
varit minst 1 km/h över gällande hastighetsbegränsning. För att få kunskap om hur 
mycket hastighetsgränsen överskridits har dessutom måttet genomsnittlig fort-
körning använts. Detta har beräknats genom att subtrahera förarens faktiska 
hastighet med gällande hastighetsgräns och på så sätt få en genomsnittlig fort-
körning uttryckt i antal km/h över gällande hastighetsgräns. 

Fyra studier som har använt sig av variabeln hastighet i sina analyser har 
klassats till kategorin övrigt. Jordan & Johnson (1991) tittade på hur lång tid kör-
ningen tog beroende på om föraren skulle utföra vissa uppgifter (handhavande av 
en bilstereo under körning) eller om inga uppgifter skulle utföras. Hakamies-
Blomqvist m.fl. (1999) använde sig bl.a. av hastighet i form av körtid för att se 
om detta korrelerade/förklarade att äldre förare organiserar sina rörelser mer 
seriellt för att kontrollera bilen i komplexa trafiksituationer jämfört med yngre 
förare. Dingus m.fl. (1997) använde sig av måttet olämplig hastighet för att uttala 
sig om säkerhetsrelaterade misstag under körning. Måttet verkar bygga på en 
kvalitativ analys utifrån bedömning av videoinspelning och den medföljande 
försöksledaren. Författarna menar att låga hastigheter pga. tittande på en display 
indikerar ouppmärksamhet på föraruppgiften. Vidare menade man att hastighets-
variation ökade den möjliga faran orsakad av förändringar i avstånd mellan 
experimentbilen och närbelägen trafik. För att bedöma kraschpotentialen i de 
olika situationerna, uppmärksammades speciellt var blicken huvudsakligen var 
fokuserad när hastigheten var extremt långsam. Det är värt att notera att det inte 
finns någon ytterligare redogörelse för hur måttet har beräknats, t.ex. vad som 
ansetts som långsamt. Heger (1995) analyserade bl.a. förarens hastighet för att 
mäta mental belastning vid körning på vägar med olika kurvatur för att därigenom 
avgöra om vägens design är trafiksäker. Det är dock oklart hur variabeln hastighet 
har använts i analysen.  

I 14 av de 25 studierna som mätt förarnas hastighet på något sätt finns motive-
ringar till varför man analyserat hastighet. I nio studier bygger man sitt resone-
mang på resultat från tidigare forskning som bl.a. visat att: 
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− antalet olyckor ökar med ökad hastighet  
− yngre och sensationssökande förare oftare kör fortare än andra förare 
− fortkörning är en del av ett större syndrom som innefattar riskfylld körning  
− hastighet är ett mått som har visat sig kunna differentiera olika typer av 

förare och förargrupper (t.ex. hastighetsval hos bältade respektive obältade 
förare eller olycksfria respektive olycksinblandade förare) 

− en reduktion av hastighetsvariationen kan reducera antalet olyckor genom 
att reducera antalet möjliga konflikter  

− hastigheten bestämmer den tid som föraren har till sitt förfogande för att 
göra en undanmanöver vid en kritisk situation samt hur allvarliga skade-
konsekvenserna blir efter en krasch  

− hastighets relevans för trafiksäkerheten är ett allmänt accepterat effektmått  
 
I de fem övriga studierna hänförs inte motiveringarna direkt till någon tidigare 
forskning. Här menas t.ex. att låga hastigheter pga. tittande på en display indikerar 
ouppmärksamhet på föraruppgiften och att en förares hastighet kan antas ge en 
bild av hur mentalt belastad en förare är.  
 
3.1.2 Reglagehantering 
Det är totalt 17 av de aktuella studierna som tittat på hur förarna hanterar bilens 
reglage under bilkörningen. De flesta av dessa studier har undersökt hur föraren 
styr (13 st) och bromsar (10 st) medan man i mindre utsträckning studerat hante-
ring av gas, koppling, växling och blinkers (se tabell 4).  

De flesta av studierna har koncentrerat sig på ett eller två av bilens reglage, 
men fyra studier har tittat på något fler typer av reglage än de övriga, vilket kan 
bero på att studierna handlar om hur ålder eller körerfarenhet påverkar förarnas 
beteende (Duncan m.fl., 1991; Hakamies-Blomqvist m.fl., 1999; Verwey, 1991; 
Wilson & Greensmith, 1983). I en av studierna var det också ett syfte i sig att 
mäta många reglagevariabler samtidigt eftersom frågeställningen var om äldre bil-
förare kontrollerar bilen mer seriellt i komplexa trafiksituationer än yngre förare, 
dvs. om äldre förare använder färre reglage samtidigt än vad yngre förare gör 
(Hakamies-Blomqvist m.fl., 1999). 
 
Tabell 4  Antal studier (n=17) som mäter förarnas hantering av olika reglage i 
bilen. Studiernas nummer framgår av tabell 2. 

Antal 
Reglagehantering Studier 1 2 4 5 6 7 10 12 15 16 18 20 23 24 25 26 27
Ratt 13 * * * * * * * * * * * * *
Broms 10 * * * * * * * * * *
Gas 6 * * * * * *
Växling 4 * * * *
Blinkers 3 * * *
Koppling 3 * * *

Studienummer

 
 
3.1.2.1 Hantering av ratt 
När det gäller förarens hantering av ratten har i princip två typer av mått använts. 
Det vanligaste är någon form av rattutslag eller rattvinkel, vilket använts i 11 fall. 
Den andra typen är att titta på hur föraren håller händerna på ratten, vilket använts 
i tre studier (tabell 5).  
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Tabell 5  Antal studier (n=13) som mäter förarens hantering av ratten. Studiernas 
nummer framgår av tabell 2. 
Mått på förarens Antal 
ratthantering Studier 1 4 5 6 7 10 12 15 16 23 24 26 27

Rattutslag/-vinkel 11
variation i rattvinkel 3 * * *
fördelning stora/små utslag 3 * * *
avvikelse ja/nej från utgångsläge 1 *
genomsnittlig rattvinkel 1 *
vinkelförändring över tid 1 *
maxutslag i rattvinkel 1 *
antal rattrörelser per sek 1 *
ospecifiserat 1 *

Ratthållning 3
handplacering 2 * *
tid med hö. hand ej på ratten 1 *

Studienummer

 
 
Bland de studier som tittat på rattutslag och rattvinkel finns ganska många 
varianter på vilket konkret mått som använts. Det är dock något vanligare att 
använda variation i rattvinkel eller fördelning mellan stora och små rattutslag. 
Variationen i rattvinkel har mätts genom de statistiska spridningsmåtten standard-
avvikelse eller varians. I åtminstone ett fall har man använt måttet genomsnittlig 
standardavvikelse, dvs. medelvärdet av flera enskilda personers standardav-
vikelser (Brookhuis m.fl., 1991).  

När det gäller fördelningen av stora och små rattutslag har två studier definierat 
små rattutslag som 2 grader i förhållande till rattens utgångsläge och stora utslag 
som 12 grader eller mer (Soliday & Allen Jr., 1972; Wilson & Greensmith, 1983). 
Enligt Dingus (1997) ansågs stora rattutslag vara 6 grader eller mer.  

Två studier har tittat på rattrörelser oavsett storlek. I ena fallet har antal ratt-
rörelser per sekund (Steering wheel Action Rate) analyserats (Verwey, 1991). I 
det andra fallet ville man undersöka om förare använde många eller få reglage 
samtidigt och var då intresserad av om ratten ändrats eller inte i förhållande till ett 
”viloläge” (Hakamies-Blomqvist m.fl., 1999).  

När det gäller hur föraren placerar sina händer på ratten har det åtminstone i ett 
fall registrerats via en videokamera (Dingus, 1997). I en annan studie tittade man 
på hur lång tid förare inte hade höger hand på ratten. I den aktuella försöks-
situationen ansågs detta tyda på lägre uppmärksamhet och därmed ökad olycksrisk 
eftersom förarnas uppgift var att justera ljudet på en bilradio, antingen manuellt 
eller med fjärrkontroll (Jordan & Johnson, 1991). 

För 5 av de 13 studier som studerat förarnas rattrörelser har ingen explicit 
motivering givits till varför man valt detta mått. I fyra av studierna antas dock 
ratthanteringen vara ett mått på förarens bilkontroll, uppmärksamhet eller mentala 
belastning (Dingus, 1997; Duncan m.fl., 1991; Hakamies-Blomqvist m.fl., 1999; 
Verwey, 1991). Vissa hänvisar också till annan forskning där måtten använts. I 
två fall hävdas att andra studier visat att ratthantering har trafiksäkerhetsrelevans 
(Jordan & Johnson, 1991; Wilson & Greensmith, 1983). 
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3.1.2.2 Broms 
När det gäller hantering av bromsen har flest studier mätt aktiveringsgrad (7 st) 
eller om bromsen aktiverats eller ej (3 st). En studie har analyserat förarnas 
bromsberedskap (tabell 6). 
 
Tabell 6  Antal studier (n=10) som mäter förarens hantering av bromsen. 
Studiernas nummer framgår av tabell 2. 
Mått på förarens Antal 
bromshantering Studier 5 6 7 10 18 20 23 25 26 27

Aktiveringsgrad 7
bromstrycksmedelvärden 1 *
antal aktiveringar så att bromljus tänds 2 * *
aktiveringsgrad över tid 1 *
aktiveringsavstånd innan referenspunkt 2 * *
aktiveringstid innan referenspunkt 2 * *

Aktivering eller inte 3
aktivering ja/nej från viloläge 2 * *
antal aktiveringar 1 *

Bromsberedskap 1 *

Studienummer

 
 
Två studier har mätt antal aktiveringar av bromsen som lett till att bromsljusen 
tänts (Solliday & Allen Jr., 1972; Wilson & Greensmith, 1983). I den förstnämnda 
studien beräknades en genomsnittlig bromsaktivering/mile för respektive försöks-
person, medan den sistnämnda studien beräknade det totala antalet gånger som 
bromspedalen trycktes ned så att bromsljusen tändes.  

Tre studier tittade på när bromsen aktiverades i relation till en specifik 
referenspunkt. Neale m.fl. (1999) analyserade sena bromsningar i ett försök där 
man undersökte upptäckten av skyltar med olika färgkombinationer och vars syfte 
var att tillfälligt leda trafiken förbi en olycksplats. En sen bromsning definierades 
som en bromsplats som var mer än 2 standardavvikelser från medelbromsplatsen 
under den aktuella ”skylthändelsen”. En ”skylthändelse” började när skylten blev 
synlig för föraren och slutade när den instrumenterade bilen passerade skylten. 
Verwey (1991) undersökte hur ofta förarna använde bromsen under körning. Man 
analyserade även hur inbromsningen gick till innan en korsning. Detta under-
söktes i termer av tiden och distansen mellan momentet då bromspedalen trycktes 
ned och momentet då bilen var i korsningens kurva (vid momentet maximal 
styrvinkel). Dessutom analyserades hastigheten under tiden som bromsen var 
nedtryckt. Duncan m.fl. (1991) analyserade hur tidigt som förarna tryckte ned 
bromsen vid närmandet av en korsning. 

Helander & Hagvall (1976) visar medelvärden för bromstryck under körning. 
Studien är dock till största delen en beskrivning av en instrumenterad bil och vad 
man kan samla in för data. Resultat vad gäller de olika körvariablerna är knapp-
händigt beskrivna och det ges endast exempel på hur data kan presenteras i figur-
form. 

Endast en funnen studie har analyserat bromsberedskap (McLaughlin & 
Serafin, 2000). Utifrån videoinspelningar från förarnas körningar, identifierades 
tidssegment där föraren placerat sin fot över bromspedalen på ett sådant sätt att 
pedalen kunde aktiveras genom att enbart trycka pedalen nedåt med foten. I de fall 
föraren placerat foten över bromspedalen kunde händelsen som föregått detta och 
den därpå följande aktionen hänföras till ett av följande 4 fall; 
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Fall Initialt använt  Därefter använt 

1 Gaspedal Placering av foten över bromspedal Bromspedal 
2 Gaspedal Placering av foten över bromspedal Gaspedal 
3 Bromspedal Placering av foten över bromspedal Gaspedal 
4 Bromspedal Placering av foten över bromspedal Bromspedal 

 
Författarna redovisar den procentuella andelen observationer som kan hänföras till 
de olika fallen samt analyserar hur avståndet till framförvarande fordon påverkats 
i de olika fallen. 

I hälften av studierna ges ingen explicit motivering till varför man mätt förar-
ens hantering av bromsen. I de fem övriga studierna (Dingus m.fl., 1997; Duncan 
m.fl., 1991; Hakamies-Blomqvist m.fl., 1999; Verwey, 1991; Wilson & 
Greensmith, 1983) refererar man till tidigare forskning som skäl till att mäta detta 
beteende. Här rör det sig om studier som enligt författarna visat att bromsbeteende 
kan antas mäta förarens bilkontroll, hur mentalt belastad en förare är eller mer all-
mänt att måttet har trafiksäkerhetsrelevans. 
 
3.1.2.3 Gaspedal 
Sex av de funna studierna har analyserat förarnas användning av gaspedal, 
antingen om aktivering skett eller ej eller så har man ansett att en viss aktiverings-
grad varit nödvändig för att en aktivering skall registreras (tabell 7). 
 
Tabell 7  Antal studier (n=6) som mäter förarens hantering av gasen. Studiernas 
nummer framgår av tabell 2. 
Mått på förarens Antal 
gashantering Studier 6 7 23 25 26 27

Aktivering eller inte 3
aktivering ja/nej från viloläge 1 *
1:a aktivering efter sväng 1 *
antal aktiveringar 1 *

Aktiveringsgrad 3
antal aktiveringar på minst 3,2 mm 2 * *
aktiveringsgrad över tid 1 *

Studienummer

 
 
Hakamies-Blomqvist m.fl. (1999) analyserade bl.a. förarnas användning av gas-
pedalen för att utröna om äldre förare organiserar sina rörelser mer seriellt för att 
kontrollera bilen i komplexa trafiksituationer jämfört med yngre förare. Duncan 
m.fl. (1991) analyserade när föraren tryckte på gaspedalen första gången efter att 
ha svängt i en korsning, medan Verwey (1991) undersökte hur ofta förarna tryckte 
ned gaspedalen under körning. 

Två studier analyserade endast de antal gånger som gaspedalen hade tryckts 
ned under en viss sträcka (Solliday & Allen Jr., 1972; Wilson & Greensmith, 
1983). Summala (1998) undersökte hur förarna använde gaspedalen vid närman-
det av en korsning. 

Fyra av studierna har någon form av motivering utifrån tidigare forskning till 
varför de mäter förarens användning av gaspedalen (Duncan m.fl., 1991; 
Hakamies-Blomqvist m.fl., 1999; Verwey, 1991; Wilson & Greensmith, 1983). 
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Här rör det sig t.ex. om att måttet har visat sig kunna visa på skillnader mellan 
olika förargrupper när det gäller hur föraren kontrollerar bilen. 
 
3.1.2.4 Växelspak/Växling 
Endast fyra studier har använt måttet växling för att beskriva förarbeteende (tabell 
8). 
 
Tabell 8  Antal studier (n=4) som mäter hur föraren växlar. Studiernas nummer 
framgår av tabell 2. 
Mått på förarens Antal 
växling Studier 6 7 12 27
Antal växlingar 2 * *
Växling ja/nej 1 *
Växlingstid 2:an     3:an 1 *

Studienummer

 
 
Jordan & Johnson (1991) och Wilson & Greensmith (1983) tittade på det totala 
antalet växlingar som respektive förare utförde under körningen. Hakamies-
Blomqvist m.fl. (1999) analyserade bl.a. förares användning av växelspaken för 
att utröna om äldre förare organiserar sina rörelser mer seriellt för att kontrollera 
bilen i komplexa trafiksituationer jämfört med yngre förare. Slutligen analyserade 
Duncan m.fl. (1991) hur lång tid alla växlingar tog från andra till tredje växeln 
och från tredje till andra växeln. De motiveringar till varför man använt detta mått 
rör sig återigen vanligen om att måttet kan visa hur väl förare kontrollerar bilen.  
 
3.1.2.5 Blinkers 
Tre funna studier har analyserat användning av blinkers för att beskriva en förares 
beteende (tabell 9). 
 
Tabell 9  Antal studier (n=3) som mäter förarens användning av bilens blinkers. 
Studiernas nummer framgår av tabell 2. 
Mått på förarens Antal 
hantering av blinkers Studier 1 2 7
Aktiveringstid efter referenspunkt 2 * *
Aktivering ja/nej 1 *

Studienr.

 
 
Boyce & Geller (2001; 2002) analyserade användning av blinkers genom att 
observatörer utifrån videoinspelningens bildrutenummer antecknade startpunkt för 
när föraren förberett experimentbilen för att svänga vid en korsning eller för att 
byta körfält (t.ex. förflyttning av bilen mot mittlinjen vid körfältsbyte). Dessa 
anteckningar matchades bildruta för bildruta med data insamlad från bilens dator. 
I denna fil fanns uppgifter om blinkers använts eller inte. Om föraren använt sig 
av korrekt blinkersignal inom 25 bildrutor från den antecknade startpunkten (inom 
2,5 sekunder från den punkt som händelsen bedömts starta av observatörerna) 
bedömdes den aktuella händelsen som säker. Varje sådan händelse bedömdes som 
säker eller inte säker och omvandlades till procent säkra poäng för variabeln 
blinkeranvändning. 
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Hakamies-Blomqvist m.fl. (1999) ville undersöka om förare använde många 
eller få reglage samtidigt och var då intresserad av om blinkers använts eller inte 
samtidigt som andra reglage nyttjades. 

Boyce & Geller (2001; 2002) motiverar mätning av blinkers genom att referera 
till tidigare forskning. De menar att det är viktigt när man kör bil att visa vilka 
intentioner man har, vilket man kan göra genom att använda blinkers och göra det 
i god tid. 
 
3.1.2.6 Koppling 
Användning av koppling har endast använts i tre studier för att beskriva en förares 
beteende (tabell 10). 
 
Tabell 10  Antal studier (n=3) som mäter förarens användning av bilens koppling. 
Studiernas nummer framgår av tabell 2. 
Mått på förarens Antal 
hantering av koppling Studier 6 7 26
Aktiveringens varaktighet 1 *
Aktivering ja/nej från viloläge 1 *
Antal aktiveringar 1 *

Studienr.

 
 
Duncan m.fl. (1991) tittade på användning av koppling för en analys av hur fort 
det gick för föraren att växla. Hakamies-Blomqvist m.fl. (1999) analyserade bl.a. 
förares användning av kopplingen för att utröna om äldre förare organiserar sina 
rörelser mer seriellt för att kontrollera bilen i komplexa trafiksituationer jämfört 
med yngre förare. Slutligen var Verwey (1991) intresserad av hur ofta förarna 
tryckte ned kopplingen under körning. Inga specifika motiveringar till varför 
måttet är av intresse har hittats i någon av de tre studierna. 
 
3.1.3 G-kraft 
När man intresserat sig för förares användning av g-krafter under körning rör det 
sig vanligen om vilken g-kraftsnivå förare använt eller hur variationen av g-kraft 
sett ut (tabell 11). Här finns dock en ganska stor variation vad gäller hur man gått 
till väga vid beräkning av och metoder för att beskriva g-krafterna. 
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Tabell 11  Antal studier (n=12) som mäter förarens användning av g-krafter 
under körning. Studiernas nummer framgår av tabell 2. 

Antal 
Studier 5 8 10 11 13 14 15 16 18 21 22 27

g-kraftsnivå 5
genomsnittliga delkrafter (acc. ret. sid hö, sid vä) 1 *
maximal sidokraft 2 * *
retardation i vissa situationer 1 *
sidokraft ospecificerat 1 *

Variation av g-kraft 6
genomsnittlig variation i sido- och längskraft 2 * *
varians i sido- och längskraft 1 *
längskraft (acc. ret.) i var 10:e percentil 1 *
genomsnittlig längskrafts variation över sträcka 1 *
andel körtid i olika sido- och längskraftsintervall 1 *

Övrigt 5
globalt g-kraftsmått, en "g-kraftsvektor" 2 * *
andel körtid med retardation 1 *
grafisk beskrivning av sambandet sido-/längskraft 1 *
antal "måttliga" och "kraftiga" sidokrafter 1 *

Mått på förarens g-krafter Studienummer

 
 
Både Lajunen m.fl. (1997) och Llaneras m.fl. (2000) analyserade den maximala 
laterala accelerationen under körning. I den sistnämnda studien tittade man på den 
maximala laterala accelerationen under hela körningen, medan man i den först-
nämnda studien analyserade den maximala laterala accelerationen vid specifika 
platser (i en skarp respektive svag kurva).  

Nolén & Nyberg (2001) analyserade förarnas genomsnittliga g-krafter 
(acceleration, retardation, sidokraft höger och sidokraft vänster) på speciellt 
utvalda g-kraftssträckor. Dessa sträckor har något olika karaktär, men alla om-
fattar situationer som av författarna bedömts vara typiska för acceleration, retarda-
tion eller sidokrafter. McLaughlin & Serafin (2000) analyserade förarnas retarda-
tioner vid följande situationer: 

 
1. Hastighetsminskningsnivåer med en spännvidd på minst 24,1 km/h extra-

herades och den maximala retardationen identifierades och lokaliserades 
inom den totala retardationen baserat på avstånd, hastighet och headway 
vid tidpunkten för den maximala retardationen. 

2. Retardation till stopp efter att ha förföljt en annan bil som stannar. 
Identifierades som fall där retardationen varit minst 24,1 km/h och före-
gåtts av 10 sekunders förföljelse av en framförvarande bil under vilken tid 
medelvärdet för headway varit mellan 0 till 4 sekunder. Dessutom 
användes närvaron av ett rapporterat mål vid retardationens start, max-
punkt och slut för att identifiera förföljelsesituationerna. 

3. Analys av den instrumenterade bilens retardation vid närmandet av ett 
framförvarande fordon. Denna analys involverade identifiering av retarda-
tioner där headway vid startpunkten för retardationen var större än 
4 sekunder. 

4. Identifikation av retardationer till stopp där det varken vid startpunkt, 
maxpunkt eller slutpunkt förekommit någon framförvarande bil. 

 
Heger (1995) analyserade bl.a. lateral och longitudinell acceleration för att mäta 
förares mentala belastning vid körning på vägar med olika kurvatur för att 
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därigenom avgöra om vägens design är trafiksäker. Hur detta är gjort är dock 
tämligen ospecificerat. 

Sex studier har analyserat variationen i förarnas g-krafter. Nolén & Nyberg har 
i två studier analyserat förarnas genomsnittliga variation i g-krafter, dvs. laterala 
och longitudinella (2000; 2001). I den förstnämnda studien gjordes analyserna för 
specifika trafikmiljöer (stadstrafik, landsväg, motortrafikled och motorväg) och 
skall enligt författarna beskriva variationen under vad man kan kalla normal 
körning. I den andra studien analyserade man variationen på speciellt utvalda g-
kraftssträckor som bedömts vara typiska för acceleration, retardation och sido-
krafter. I båda studierna menar författarna att beräkningarna ger en beskrivning av 
hur ryckigt eller mjukt en förare framför sin bil.  

En annan studie analyserade lateral och longitudinell acceleration under kör-
ning (Dingus m.fl., 1997). Enligt författarna antyder abrupta laterala manövrer att 
föraren är ouppmärksam. Dessutom korrelerar laterala accelerationer kraftigt med 
förarens styrning och stora laterala accelerationer indikerar hur mycket bilen är ur 
riktning. Därför användes variansen av de laterala accelerationerna för att belysa 
stora korrektioner av färdriktningen hos förarna. Variansen av de longitudinella 
accelerationerna ger enligt författarna ett känsligt mått för en förares broms-
beteende. De menar att en förare som är ouppmärksam t.ex. genom att titta bort en 
stund, kan bli tvungen att bromsa hårdare när han/hon åter tittar framåt pga. att 
något kan ha hänt på vägen under denna tid som behöver åtgärdas genom en hård 
bromsning. Slutligen menar författarna att en högre varians i longitudinell 
acceleration ofta är associerat med ökade uppgiftskrav pga. de minskade upp-
märksamhetsresurserna som finns tillgängliga för att upprätthålla hastigheten. 
Ytterligare ett exempel är Janssen (1994) som använde sig av distributionen (var 
10:e percentil) av förarnas accelerationer och retardationer. Dessutom tittade man 
på proportionen av den totala körtiden som föraren hade minskat hastigheten. Det 
är inte klart vad man använt måtten till, men det verkar vara för att utröna om 
förarna uppvisat ett oregelbundet beteende vad gäller att hålla hastigheten. Måtten 
användes även senare vid en faktoranalys tillsammans med andra variabler.  

Lechner & Perrin (1992) använde lateral och longitudinell acceleration som ett 
mått på förarnas körning, där man redovisar andelen av körtiden som legat i olika 
g-kraftsintervall; <1,0 g, <0,4 g, <0,3 g, <0,2 g, <0,1 g, <0 g, <-0,1 g, <-0,2 g, 
<-0,3 g och <-0,4 g. I samma studie har man även analyserat hastighetens 
påverkan på den laterala accelerationen samt kopplingen mellan longitudinell och 
lateral acceleration (illustrerat med s.k. friktionscirklar), vilket kan sägas ge en 
grafisk beskrivning av sambandet mellan sido- och längdkraft.  

Lajunen m.fl. (1997) och Lajunen & Summala (1997) har använt sig av två 
olika generella g-kraftsmått baserat på hela körningen: 

 
1. Globalt g-kraftsmått, vilket utgörs av summan av longitudinell och lateral 

acceleration för hela körningen där beräkningen bestod av fyra parametrar, 
longitudinell acceleration och retardation samt lateral acceleration till 
vänster och höger. Författarna menar att man med detta mått kan mäta det 
globala situationsfria användandet av olika typer av acceleration, eftersom 
accelerationsparametrarna mättes under hela körrutten.  

2. ”g-kraftsvektorn” (”The equivalent vector acceleration”), vilket är vektor-
summan av de fyra viktade accelerationerna. Måttet användes som ett mått 
på en förares körtempo då det enligt författarna återspeglar den generella 
accelerationen under körning.  
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Wilson & Greensmith (1983) analyserade vad de kallade måttlig respektive 
kraftig lateral acceleration. Det förstnämnda definierades som det totala antalet 
tillfällen en kraft på 0,15 g uppnåddes i en kurva under 1 sekund eller längre. Det 
sistnämnda definierades som det totala antalet tillfällen en kraft på 0,3 g upp-
nåddes i en kurva under 1 sekund eller längre. 

I fem av studierna som använt sig av måttet g-krafter saknas motivering till 
varför de samlat in data för detta mått. Fem studier refererar till tidigare forskning 
som bl.a. menar att g-krafter kan användas för att mäta en förares uppmärk-
samhet/ouppmärksamhet/mentala belastning eller att g-krafter har samband med 
vissa typer av olyckor. Två studier har endast tämligen vaga motiveringar till 
varför måttet används. Nolén & Nyberg (2000) menar att g-krafter kan vara ett 
sätt att mäta hur ”ryckigt” eller ”mjukt” en förare kör, medan Lechner & Perrin 
(1992) kort hävdar att g-krafter är en av de viktigaste parametrarna att samla in för 
att få en ökad förståelse av förare/fordon beteendet under vanlig körning. Lajunen 
m.fl. (1997) menar bl.a. också att maximal lateral acceleration återspeglar en 
förares kortvariga risk att köra av vägen. 
 
3.1.4 Avstånd 
Avstånd till framförvarande fordon har använts som mått i sammanlagt tio studier 
(tabell 12). Vanligast är att man använt sig av någon form av tidsavstånd (6 
studier), men även avstånd i form av sträcka till framförvarande fordon är 
tämligen vanligt förekommande (3 studier). Det är värt att poängtera att det under 
denna rubrik samlas en rad olika mått som är relaterat till avstånd, t.ex. following 
distance, time to collision, car following, time headway och headway. Problemet 
är att författarna endast i ett fåtal fall har definierat vad de menat med det mått de 
använt. Dessa definitioner redovisas i förekommande fall i texten nedan. 
 
Tabell 12  Antal studier (n=10) som mäter förarens avstånd till framförvarande 
fordon. Studiernas nummer framgår av tabell 2. 

Antal 
Studier 1 2 3 4 5 6 9 11 16 18

Avstånd - sträcka 3
genomsnittligt antal meter 2 * *
genomsnittsavstånd innan omkörning 1 *
hastighetsnormerat avstånd innan omkörning 1 *

Avstånd - tidlucka 6
genomsnittlig tidlucka 1 *
Time to Collision (ospecifiserat) 1 *
relativ fördelning av klasser om 0,5 sek 1 *
relativ fördelning av "farlighetsgraderade" klasser 1 *
andel "säkra" och "osäkra" avståndstillfällen 2 * *

Avstånd - opreciserat 3
antal "små" headway's 1 *
avstånd till framförvarande 1 *
varians i headway 1 *

Övrigt
anpassning till framförvarandes hastighetsförlopp 1 *
vinkelförändring till framförvarandes bil 1 *

Mått på förarens avstånd till 
framförvarande fordon

Studienummer

 
 
Boyce & Geller (2001 & 2002) analyserade avstånd till framförvarande fordon 
(following distance). Varje gång experimentbilen började följa en annan bil 



 

VTI notat 53-2002 23 

började bedömningen av den aktuella händelsen. Detta gjordes av observatörer 
utifrån videoinspelningar av körningen där bildrutenumren matchades med data 
för hastighet och avstånd som samlats in med en dold dator i experimentbilen. 
Avstånd till framförvarande fordon fastslogs börja när: 
 
a) en bil i samma körfält var framför experimentbilen  
b) denna bil inte var mer än 5 sekunder framför experimentbilen och  
c) experimentbilen hade en hastighet av minst 20 mph.  
 
Kriteriet 5 sekunder fastslogs genom att observatörerna valde det första möjliga 
märket/platsen i vägmiljön och räknade antalet bildrutor som passerade från tiden 
då den bakre delen av den framförvarande bilen passerade märket/platsen, tills 
tiden då den främre kofångaren på experimentbilen passerade samma märke/plats. 
Definitionen för när avstånd till framförvarande fordon slutade var när: 
 
a) experimentbilen bytte körfält  
b) den framförvarande bilen svängde av eller bytte körfält  
c) en annan bil körde in mellan experimentbilen och den ursprungliga fram-

förvarande bilen  
d) experimentbilen var tvungen att stanna vid ett trafikljus samtidigt som den 

framförvarande bilen hann förbi eller  
e) den framförvarande bilen var så långt framför experimentbilen att den inte 

kunde urskiljas klart på videoinspelningen.  
 
Ett genomsnittligt avstånd till framförvarande fordon (omvandlat till ett tidsmått) 
på mindre än 2 sekunder kodades som riskfyllt. Alla avståndsdata som registrerats 
i hastigheter mindre än 20 mph eller när inget avstånd registrerats av datorn i 
experimentbilen eliminerades från de fortsatta analyserna. Den procentuella 
andelen av avståndsdata där försökspersonen höll ett avstånd på minst 2 sekunder 
användes som beroendemått (procent säker). Dessutom redovisas i denna studie 
resultat för ett genomsnittligt avstånd till framförvarande fordon för hela kör-
ningen. 

Duncan m.fl. (1991) analyserade avståndet till framförvarande fordon vid 
påbörjandet av en omkörning på motorväg. Detta gjordes med utgångspunkt från 
en stillbild tagen av den medföljande försöksledaren vid omkörningens början 
samt från den noterade hastigheten vid detta tillfälle.  

Heino m.fl. (1996) analyserade val av tidsavstånd till framförvarande fordon 
(time-headway). Detta definierades som tiden i sekunder från att den bakre stöt-
fångaren på bilen framför passerade en viss punkt i vägen tills den främre stöt-
fångaren på experimentbilen nådde samma punkt och beräknades genom att 
dividera avståndet mellan bilarna med hastigheten. Det framgår dock inte exakt i 
vilka situationer som variabeln mättes, men troligen rör det sig om ett genomsnitt-
ligt tidsavstånd under hela körningen.  

Brackstone m.fl. (1998) använde sig bl.a. av variablerna avstånd till fram-
förvarande fordon och time to collision. Dessa variabler användes i en logistisk 
regressionsmodell för att kunna mäta och predicera en förares benägenhet att byta 
körfält på motorvägar med tre körfält beroende på olika långa tidsluckor i 
intilliggande körfält, framförvarande bils hastighet och bakomvarande förares 
beteende.  
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McLaughlin & Serafin (2000) analyserade förarnas headway time distribution, 
vilket definierats som avståndet mellan de två fordonen delat med hastigheten på 
den följande bilen under körning. För varje försöksperson undersöktes headway 
times för hela körningen med syftet att identifiera hur stor del av tiden som varje 
försöksperson körde i olika headway intervall mellan 0 till 4 sekunder. Körtiden 
för varje försöksperson inom detta ”tidsavstånd” delades sedan upp i hur stor del 
som körts i åtta olika headway intervall på 0,5 sekunder vardera (från 0–0,5 
sekunder….. till 3,5–4 sekunder). En liknande bearbetning användes av Janssen 
(1994) som analyserade förarens tidslucka (time headway) till framförvarande 
fordon. Tidsluckan beräknades genom en ”ruta för ruta” analys av videoinspel-
ningen från respektive förares körning. Analysen resulterade i en omvandling till 
tidslucka genom att varje aktuell situation klassificerades till en av fem kategorier: 
 

1. tidslucka mindre än 0,5 sekunder 
2. tidslucka mellan 0,5-1,0 sekunder 
3. tidslucka mellan 1,0-1,5 sekunder 
4. tidslucka mellan 1,5-3,0 sekunder 
5. tidslucka över 3,0 sekunder  

 
Därefter beräknade man den procentuella delen av den totala körtiden där föraren 
hade följt framförvarande fordon inom olika tidslucka kategorier:  
 
a) Procentuell andel av förföljelser totalt, dvs. alla tidsluckor under 3,0 sekunder; 
b) Procentuell andel av farliga förföljelser, definierat som tidsluckor under 1,0 

sekunder och uttryckt som proportionen av a)  
c) Procentuell andel av kritiskt nära förföljelser, definierat som tidsluckor under 

0,5 sekunder och uttryckt som proportionen av a)  
 
Måtten användes även i en faktoranalys tillsammans med andra variabler. 
 
Även Llaneras m.fl. (2000) har använt sig av måttet headway för att analysera 
variansen i förarnas avstånd till framförvarande fordon under körning. Författarna 
definierar dock inte vad de menar med headway.  

Dingus m.fl. (1997) analyserade avstånd till framförvarande fordon, då för-
fattarna menar att det krävs ökad uppmärksamhet av föraren för att undvika 
krascher när han/hon ligger nära framförvarande fordon. Fler och/eller långvariga 
ögonkast ökar enligt författarna risken för en krasch i situationer när en förare 
ligger nära ett framförvarande fordon varför sådana situationer analyserades noga. 
Det nämns dock ingenting om hur denna analys gjorts eller vilka kriterier man satt 
upp för när avståndet bedömts som litet. 

Slutligen analyserade Brookhuis m.fl. (1991) förares förmåga att kunna följa 
manövrer av en framförvarande bil (car following). Dessa manövrer rörde för-
mågan att anpassa det egna fordonets hastighet till det framförvarande fordonets 
hastighet. 

För tre av studierna som mätt avstånd på något sätt, saknas motivering till 
varför man valt att använda sig av just detta mått. I fem av studierna hänvisar man 
till tidigare forskning som bl.a. visat att vissa typer av förare kör med längre av-
stånd än andra, att korta avstånd vid körning på motorväg har ett samband med 
ökad olycksinblandning och att kortare avstånd tyder på ett ökat allmänt risk-
tagande i trafiken. Brookhuis m.fl. (1991) menar att en förares anpassning till 
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framförvarande fordon är en av de mest relevanta parametrarna med hänsyn till 
trafiksäkerhet. Dingus m.fl. (1997) hävdar att riskerna för att bli inblandad i en 
krasch ökar om man har ett kort avstånd till framförvarande fordon och samtidigt 
är ouppmärksam. 
 
3.1.5 Blickbeteende 
Under denna rubrik har samlats studier som försökt mäta var förarna riktar sin 
blick utifrån videoinspelningar eller via direkta observationer av en försöksledare 
under körningen. Fem studier har försökt mäta detta och mätningarna har gällt om 
blicken riktats mot backspegeln, sidospegeln, på någon display eller om blicken 
riktats åt höger eller vänster (tabell 13). 
 
Tabell 13  Antal studier (n=5) som mäter var föraren riktat sin blick under kör-
ningen. Studiernas nummer framgår av tabell 2. 

Antal 
Studier 4 5 6 25 26

Blick i backspegel/sidospegel 3
antal gånger 2 * *
antal per sek 1 *
genomsnittlig varaktighet 1 *

Blick på display 2
antal på minst 0,1 sek 1 *
antal per sek 1 *
genomsnittlig varaktighet 2 * *
andel "olämpligt" långa blickar 1 *

Blick till vänster/höger 2
antal per sek 1 *
genomsnittlig varaktighet 1 *
"storlek" till vä/hö över tid 1 *

Mått på förarens blickbeteende Studienummer

 
 
Brookhuis m.fl. (1991) undersökte förarens uppmärksamhet på bakomvarande 
trafik under lösandet av en telefonuppgift. Som mått på uppmärksamhet användes 
antalet gånger som föraren riktade sin blick i backspegeln under en telefonuppgift. 
Duncan m.fl. (1991) analyserade hur ofta föraren riktade sin blick i backspegeln 
eller i sidospeglar. Författarna menar att detta kan visa en förares avsöknings-
mönster. Dessa avsökningsmönster bedömdes direkt under körning genom att 
försöksledaren i bilen tittade på förarens ögon via backspegeln. På detta vis mättes 
följande sex situationer: 
 
1. totalt antal gånger som föraren riktade sin blick i någon av speglarna  
2. sannolikheten för att föraren riktade sin blick i speglarna vid vänstersvängar  
3. anpassning av blickarnas riktning i förhållande till relevanta manövrer  
4. blickar åt höger vid närmande av cirkulationsplats  
5. blickar åt vänster mot det andra fordonet under passerandet vid en omkörning 
6. om föraren riktade sin blick i backspegeln eller vred på huvudet för att se om 

omkörningen var genomförd innan han/hon körde in i den ursprungliga filen 
igen. 
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Verwey (1991) analyserade förarnas ögonrörelser via videoinspelningar som 
spelats in av en kamera som satt på bilens instrumentbräda. Vart föraren riktade 
sin blick kategoriserades till en av följande fyra kategorier:  
 
a) blick till vänster  
b) blick till höger  
c) blick i backspegeln  
d) blick på en display.  
 
Dingus m.fl. (1997) analyserade också var föraren riktade sin blick utifrån video-
inspelningar. Varje blick på 0,1 sekunder kunde enligt författarna identifieras på 
detta sätt och enskilda blickar som var längre än 2,5 sekunder användes som 
kriterium för att bedöma ett möjligt osäkert körbeteende. Man skriver även att 
man använt sig av den procentuella delen av tiden som föraren avsökt trafikmiljön 
respektive navigationsdisplayerna. Summala (1998) analyserade förares avsök-
ningsbeteende när de närmade sig korsningar. 

Fem av de sex studierna har någon form av motivering till varför de mätt var 
förarna riktar sin blick och i regel bygger motiveringarna på tidigare forskning. 
Exempelvis att ett bristfälligt blickbeteende är en av de största orsakerna till 
olyckor och därför är beteendet viktigt för trafiksäkerheten, att beteendet kan 
relateras till hur mentalt belastad en förare är och att ett bra blickbeteende troligen 
leder till mindre oväntade manövrer, risker och inblandning i kritiska situationer. 
Dingus m.fl. (1997) hävdar dessutom att förarprestationen försämras om föraren 
minskar tiden som han/hon avsöker vägmiljön framför bilen, varför längre en-
skilda blickar på någonting annat (t.ex. en display i bilen) till sin natur är 
trafikfarligt när man kör bil.  
 
3.1.6 Sidoläge 
Endast tre utav studierna behandlar förares sidolägesplacering på vägen under 
körning (tabell 14).  
 
Tabell 14  Antal studier (n=3) som mäter förarens sidoloägesplacering på vägen 
under körning. Studiernas nummer framgår av tabell 2. 
Mått på förarens Antal 
sidoläge Studier 4 17 24
Variation i sidoläge 2 * *
Genomsnittligt sidoläge 1 *
Relativt sidoläge 1 *

Studienr

 
 
Brookhuis m.fl. (1991) använde den laterala positionens genomsnittliga standard-
avvikelse i cm för att se om den laterala positionen påverkades av att föraren var 
tvungen att utföra en telefonuppgift. Martens m.fl. (2000) undersökte förarnas 
relativa laterala position (absolut lateral position/körfältsbredden * 100 %) vid 
körning i vägarbetsområden. Man använde sig av den relativa laterala positionen 
pga. att körfältsbredden varierade i de olika körsituationerna. Steyvers & Waard 
(2000) analyserade lateral position (medelvärden och variansen) utifrån videoin-
spelningar, vilket beräknades som distansen mellan kanten på trottoaren och den 
instrumenterade bilens högra hjul. 
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Motiveringar som angetts till varför man mätt sidoläge är att bilens läge i för-
hållande till andra trafikanter är en av de mest relevanta parametrarna att studera 
med hänsyn till trafiksäkerhet (Brookhuis m.fl., 1991) och att man som förare bör 
framföra sitt fordon så mitt i sitt körfält som möjligt för att förhindra väg-
kantsskador och olyckor (Steyvers & Waard, 2000). Båda dessa motiveringar 
bygger på resultat från tidigare forskning.  
 
3.1.7 Körfältsbyte 
Fyra studier har analyserat förares körfältsbyten där tre utav studierna specifikt rör 
körfältsbyten, medan en studie både analyserar rena körfältsbyten samt större 
styrningar på minst 12 grader (tabell 15). 
 
Tabell 15  Antal studier (n=4) som mäter förarens körfältsbyten under körning. 
Studiernas nummer framgår av tabell 2. 

Antal 
Studier 3 5 19 23

Antal byten till annat körfält 1 *
Antal oplanerade tillfällen utanför eget körfält 1 *
Total körsträcka för byte från vä. till hö. körfält 1 *
Antal stora rattrörelser (minst 12 grader) 1 *

Mått på förarens körfältsbyte Studienummer

 
 
Brackstone m.fl. (1998) undersökte en förares benägenhet att byta körfält på 
motorvägar med tre körfält beroende på olika långa tidsluckor i intilliggande 
körfält, framförvarande bils hastighet och bakomvarande förares beteende. In-
samlad data lades in i en logistisk regressionsmodell för att göra det möjligt att 
kunna mäta och predicera körfältsbyten. I modellen användes följande variabler: 
 
• avstånd till framförvarande fordon  
• relativ hastighet  
• absolut hastighet  
• förutsättningarna för körfältsbyte som de uppfattas av förarna på en tregradig 

skala utifrån faktorer som inte var mätbara (från 1 = ingen effekt på 
beslutsprocessen till 3 = stark effekt)  

• time to collision  
• vinkelförändringen till bilen framför. 
 
Dingus m.fl. (1997) klassificerade alla körfältsbyten/avvikelser från körfält som 
planerade eller oplanerade. Författarna menar att ett oplanerat byte är en indikator 
på ouppmärksamhet hos föraren och därför kan leda till en möjlig krasch. Det ges 
ingen förklaring till hur denna bedömning har gått till, men troligen har bedöm-
ningen gjorts utifrån videoinspelningar samt försöksledarens bedömning under 
körningen. McNees (1982) analyserade den totala körsträckan från att man som 
förare avsåg att byta från körfältet längst till vänster tills man nått filen längst till 
höger på tre- och fyrfältiga motorvägar beroende på om det var lite, medel eller 
mycket omgivande trafik. Solliday & Allen Jr. (1972) analyserade körfälts-
byten/större styrningar, dvs. varje styrning där ratten vreds 12 grader eller mer 
följt av en styrrörelse i motsatt riktning. Det totala antalet gånger som körfälts-
byten/större styrningar förekommit dividerades med antalet körda miles och på så 
sätt erhölls ett genomsnittligt resultat per mile för respektive försöksperson.  
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Vad gäller motiveringar till varför man använt måttet menar Brackstone m.fl. 
(1998) att tidigare forskning visat att körfältsbyten är den manöver som orsakar 
det största antalet olyckor på motorvägar. Dingus m.fl. (1997) menar att oplanera-
de avvikelser från det egna körfältet är en indikator på ouppmärksamhet hos 
föraren och ökar risken för att en krasch kan inträffa. 
 
3.1.8 Övriga beteendemått 
Under denna rubrik samlas de beteendemått som använts i studierna och inte gått 
att härleda till någon av de tidigare redovisade kategorierna. De beteenden som 
det rör sig om är bältesanvändning, riskbeteenden, omkörning, påfart på respek-
tive avfart från motorväg, färdväg genom korsning, signalering, orienteringsfel 
samt ej körrelaterade beteenden (tabell 16).  
 
Tabell 16  Antal studier (n=9) som mäter förarens beteende under körning på ett 
annat sätt än övriga redovisade kategorier. Studiernas nummer framgår av tabell 
2. 

Antal 
Studier 1 2 5 6 20 21 22 26 27

Bältesanvändning
användning ja/nej 2 * *

Riskbeteende
antal olämpliga reaktioner på riskfyllda sitationer 1 *
antal olämpliga stopptillfällen 1 *

Omkörning
antal gånger fp kör om andra fordon 1 *
antal gånger fp blir omkörd 1 *

Motorvägspåfart/-avfart
tidsåtgång, sträcka, hastighetsval vid påfart/avfart 1 *

Färdväg genom korsning
variation i avstånd till trottoarkant 1 *

Signalering
antal signaler från föraren (med händer eller mekaniskt) 1 *

Orienteringsfel
antal avvikelser från korrekt körrutt 2 * *
antal tillfällen man kör vilse 1 *

Ej körrelaterat beteende
andel körtid med ej körrelaterat betteende 2 * *

Övriga mått på förarens beteende Studienummer

 
 
Två studier har analyserat förares bilbältesanvändning (Nolén & Nyberg 2000; 
2001). Utifrån videoinspelningar från respektive förares körning, kunde man tala 
om ifall förarna använde bilbälte eller inte. I båda dessa studier är försöks-
personerna unga förare och eftersom dessa är överrepresenterade bland de förare 
som inte använder bilbälte ansåg författarna att bilbältesanvändningen var värd att 
mäta. Även Boyce & Geller (2001) skriver att de samlade in data gällande förar-
nas bilbältesanvändning, men inga resultat rörande detta beteende omnämns 
senare i artikeln. 

Två studier har analyserat eventuella orienteringsfel under körning (Dingus 
m.fl., 1997; Neale m.fl., 1999). I den förstnämnda studien analyserades felaktiga 
svängar under körning dels om de avvek från körrutten, dels om de körde vilse. 
Det sistnämnda definierades ha inträffat om föraren var vilse i flera minuter och 
behövde stanna för att planera om körningen. I den andra studien tittade man på 
felaktiga och missade svängar. En felaktig sväng definierades som en sväng som 
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genomförts utan att det funnits någon information om att en sväng skulle genom-
föras. En missad sväng definierades som en sväng som inte genomförts av föraren 
trots att en skylt informerat om att en sväng skulle göras. 

Boyce & Geller (2001 & 2002) analyserade ej körrelaterade beteenden (off-
task behaviors) utifrån videoinspelningarna av försökspersonernas respektive 
körning. Körningen som tog 45 minuter delades in i 15 sekunders intervall. Den 
procentuella andelen intervall där det förekom ej körrelaterade beteenden 
användes som ett mått på risk pga. ouppmärksamhet från föraren. Det saknas dock 
en definition om vilka beteenden som lett till att intervallet kodats som riskfyllt 
eller säkert för denna variabel. I artikeln från 2001 ges dock följande exempel på 
beteenden som räknats som ej körrelaterade beteenden; hålla på med bilstereon, 
snygga till sig, äta, använda mobiltelefon och göra handgester till fotgängare eller 
andra trafikanter. 

Wilson & Greensmith (1983) analyserade antalet gånger försökspersonen 
körde om eller blev omkörd av ett annat fordon under körningen. I denna studie 
registrerades även alla signaler (antingen med händerna eller mekaniskt) som 
försökspersonen utförde under körningen. Duncan m.fl. (1991) analyserade 
förarens färdväg genom korsningar. Detta gjordes genom att analysera bilens 
avstånd till trottoarkanten under svängen. Dingus m.fl. (1997) mätte förarnas 
reaktioner på risker i trafiken samt stopp och dess orsaker. Vad gäller det först-
nämnda måttet menar författarna att det under körning ibland krävs en manöver 
för att undvika en oförutsägbar fara i körbanan framför bilen. Författarna menar 
därför att analyser av förarnas reaktioner på dessa händelser indikerar graden av 
hur mycket föraren distraherats av en navigationsutrustning. Olämpliga (ej angivet 
hur detta definierats) reaktioner har därför bedömts som osäkra händelser och är 
enligt författarna goda indikatorer på mental överbelastning. I studien registrera-
des även eventuella stopp på ställen som skapade möjligheter för att en krasch 
skulle uppstå. Stoppen bedömdes som farliga dels om föraren stannade på en 
olämplig plats (t.ex. på en vägkant på en väg med mycket trafik) för att ta fram 
navigationsinformation, dels om föraren stod still för länge vid en korsning för att 
ta fram information. Verwey (1991) analyserade förarnas körning vid påfart och 
avfart från en motorväg. Författaren kallar detta för merging, vilket definierades 
inträffa mellan punkten där den heldragna linjen ändrades till en bruten linje och 
fram till punkten där den instrumenterade bilen helt hade korsat den brutna linjen. 
Tid och distans för genomförandet av förarens merging samt även vilken hastighet 
föraren höll vid det moment då körmomentet var avslutat (dvs. efter att helt ha 
korsat den brutna linjen) användes i analysen. 

Det är ont om explicita motiveringar till varför man använt sig av de här redo-
visade måtten i sina undersökningar. Vad gäller ej körrelaterade beteenden menar 
författarna att detta är ett mått på risk pga. att föraren är ouppmärksam (Boyce & 
Geller, 2001; 2002). Olämpliga reaktioner på riskfyllda situationer anses av 
Dingus m.fl. (1997) vara osäkra händelser som tyder på ouppmärksamhet och 
dessutom indikerar mental överbelastning. 
 
3.2 Statistiska metoder 
I huvudsak har två typer av datainsamling använts: via givare på hjulen, pedaler 
etc. som ger signaler direkt in till en dator eller via videoupptagningar där t.ex. 
vägen framför bilen eller förarens fötter filmats. I detta kapitel beskrivs kortfattat 
hur olika statistiska metoder använts indelat efter syftet. Som kan ses i tabell 17 
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har man i de genomgångna studierna oftast använt sig av någon form av 
variansanalys när man analyserat data. 
 
Tabell 17  Statistiska metoder som har använts i de 28 studierna. Studiernas 
nummer framgår av tabell 2. 
    Statistiska metoder   Antal 

 Studier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Deskriptiv statistik 16 * * * * * * * *  *  *  *  *  *  *  *  *
Test av differenser 17

T-test 4 * * *  *
Variansanalys 16  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Icke-parametriska test 6  *  *  *  *  *  *

Test av samband 5
Korrelation 3  *  *  *
Regressionsanalys 4  *  *  *  *

Multivariata metoder 6  *  *  *  *  *  *

Studienummer

 
 
3.2.1 Deskriptiv statistik 
Beskrivningar i form av medelvärden och spridningar ger en översiktlig bild av 
resultaten. Hastighetsmedelvärden presenteras i Brookhuis m.fl. (1991), Martens 
m.fl. (2000), McLaughlin & Serafin (2000), Soliday & Allen Jr. (1972), Steyvers 
& Waard (2000)och Wooldridge & Fitzpatrick (2000). Medelvärden på hur av-
ståndet varierar i sidled, ges endast i Brookhuis m.fl. (1991), men där har även 
styrvinkelutslag medelvärdes-beräknats. I Soliday & Allen Jr. (1972) beräknades 
förutom medelhastigheten över hela den körda sträckan även förekomsten av 
hastighetsförändringar, körfältsbyten eller större rattsvängningar, mindre korrige-
ringar av körriktningen samt gas- och bromspedalanvändningen per sträckenhet 
(mile). 

Standardavvikelser tas fram för sidoläge, hastighet och styrvinkelutslag i 
Brookhuis m.fl. (1991). Martens m.fl. (2000) presenterar spridningsmått endast 
för lateral position medan i de övriga som räknats upp ovan ger detta mått för 
hastigheten. Även för de beskrivna måtten i Soliday & Allen Jr. (1972) presente-
ras standardavvikelser.  

Frekvenser i form av procentandelar förekommer i Boyce & Geller (2002), där 
man beskriver hur stor del av en förares körning som var säker respektive risk-
fylld. I Hakamies-Blomqvist m.fl. (1999) bestämdes andelen av den totala kör-
tiden då tre eller fler manöverorgan användes samtidigt. I Lechner & Perrin 
(1992) beskrivs den procentuella fördelningen på olika hastighets- och accelera-
tionsintervall. En annan procentuell fördelning, men på tidsavstånd till framför-
varande bil, återfinns i McLaughlin & Serafin (2000). Andelen av körtiden som 
ligger ovanför gällande hastighetsbegränsning tas fram i Nolén & Nyberg (2001). 
I något fall åskådliggörs data i ett diagram, som hastighet i Wooldridge & 
Fitzpatrick (2000) och maxvärden för hastighet återfinns i t.ex. Lajunen & 
Summala (1997). 
 
3.2.2 Test av differenser 
3.2.2.1 T-test 
I några enstaka studier redovisas att t-test har utnyttjats. I Janssen (1994) testas 
skillnaden mellan genomsnittliga faktorpoäng erhållna från principalkomponent-
analysen för två grupper av bilbältesanvändare. Skillnader mellan värnpliktiga och 
en grupp förare som var olycksdrabbade eller blivit bötfällda undersöktes med t-
test i Lajunen & Summala (1997). Grupper med olika olycksinblandning under-
söks också i Lajunen m.fl. (1997) där även en första och andra körning jämförs 
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med t-test. Jämförelse med en tidigare studie görs i Soliday & Allen Jr. (1972) 
med t-test avseende t.ex. hastighetsförändringar, och rattkorrigeringar. 
 
3.2.2.2 Variansanalys  
I 16 av de undersökta referenserna har variansanalys använts. Vanligtvis har ett 
antal grupper med olika egenskaper jämförts med varandra men i Boyce & Geller 
(2002) delades en försökssträcka upp i två delar, från utgångspunkt till vändpunkt 
respektive från vändpunkt till utgångspunkt. I analysen betraktades detta sedan 
som repeterade mätningar. Förutom jämförelser mellan åldersgrupper i Dingus 
(1997), undersöks olika typer av navigationssystem; inledande körningar då 
deltagarna inte hade någon erfarenhet av systemen jämförs med körningarna efter 
ett antal veckors användande. Grupper med olika körerfarenhet (experter, normala 
förare och nyblivna körkortsinnehavare) jämförs i Duncan m.fl. (1991) medan två 
grupper som uppvisar olika riskbeteende studeras av Heino m.fl. (1996). Ett antal 
riskmått ingår också i studien av Janssen (1994), där beteendet undersöks vid tre 
tillfällen hos grupper som mottagit olika incitament för att öka bilbältesanvänd-
ningen. Lajunen & Summala (1997) använde sig av en två-vägs-ANOVA för att 
utröna hur olycksinblandning och antalet trafikbrott påverkade förarens personlig-
het. Hur ålder och kön påverkade arbetsbelastning och körprestation studerades i 
Llaneras m.fl. (2000). Tre nivåer av trafikvolymer i hög eller låg hastighet var 
undersökningssituationen i McNees (1982). I Neale m.fl. (1999) användes 
variansanalys bl.a. för att undersöka uppfattningen av fyra typer av färgkombina-
tioner på skyltar. I två VTI-studier (Nolén & Nyberg, 2000; 2001) jämfördes tre 
förargrupper med varandra. I den första övningskörande 16-åringar och 17,5-
åringar med en grupp erfarna förare respektive i den andra en färdighets-, insikts- 
med kontrollgrupp. Hur körbeteende skiljer mellan yngre och äldre, män och 
kvinnor (variation mellan individer) och typ av landsväg (inomvariation) 
undersöks i Soliday & Allen Jr. (1972). Effekten av olika kantlinjer på kör-
beteendet studerades i Steyvers & Waard (2000), där fyra sträckor jämfördes. En 
mängd oberoende variabler ingår i en variansanalys som försöker förklara 
förarens mentala belastning, t.ex. körsituation, kön, typ av sekundär uppgift och 
trafikflödet, (Verwey, 1991). Kön, olycksinblandning och exponering var faktorer 
som Wilson & Greensmith (1983) utgick ifrån när insamlade kördata ana-
lyserades. 
 
3.2.2.3 Icke-parametriska test 
Mann Whitney U-test utnyttjas i Soliday & Allen Jr. (1972) för att undersöka 
skillnader i antalet olyckor och regelbrott bland fyra grupper av förare. Skillnader 
mellan två sätt att hantera bilstereon testades dels med Mann Whitney U, dels med 
Wilcoxons teckentest i Jordan & Johnson (1991). Chi-2 används i Dingus (1997) 
för att jämföra olika åldersgruppers värden på några säkerhetsrelaterade data, t.ex. 
olämpliga hastighetsnivåer, när olika typer av navigationssystem står till buds. 
Jämförelse mellan modelldata och sanna data görs med Chi-2 i Lajunen & 
Summala (1997). I Neale m.fl. (1999) används Chi-2 för att undersöka om för-
delningarna på korrekta och inkorrekta handlingar etc. skilde mellan olika färg-
kombinationer på skyltar. Antalet gånger pedalerna (gas, broms och koppling) 
trycktes ned i olika situationer analyserades med Chi-2 i Verwey (1991). 
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3.2.3 Test av samband 
3.2.3.1 Korrelation 
I tre studier redovisas hur korrelationer beräknats. I en av dem, (Hakamies-
Blomqvist m.fl. (1999), beskrivs sambandet mellan andelen av körtiden som 
försöksdeltagaren använde tre eller fler fordonskontroller samtidigt och variab-
lerna körerfarenhet (uttryckt i år), total körsträcka och varaktigheten för kör-
försöket. I ett försök då en körning upprepades på samma sträcka (Lajunen m.fl., 
1997), undersöktes hur väl en mängd mått som beskrev körningarna överens-
stämde med varandra. Sambanden mellan en skala som mätte körskickligheten, 
mått som beskrev körningen (maxhastighet och accelerationsvektor) och bak-
grundsvariabler (t.ex. olycksinblandning) uttrycktes i korrelationskoefficenter i 
Lajunen & Summala (1997). 
 
3.2.3.2 Regressionsanalys 
Stegvis regression används för att ta reda på samband mellan individuella skill-
nader och olika mått på riskfylld körning i Boyce & Geller (2002). Logistisk 
regression med syfte att beskriva sannolikheten för byte av körfält i olika situa-
tioner används i Brackstone m.fl. (1998). Med multipel regression (stegvis med 
särskilda villkor) undersöktes i Lajunen & Summala (1997) vilket samband det 
fanns mellan körsträcka, maxhastighet samt acceleration och olyckor samt trafik-
brott. Man gick sedan vidare med ytterligare en stegvis regression med person-
lighetsbeskrivande variabler och de oberoende variabler som föll ut som signi-
fikanta i första regressionen. För att hitta en modell som bäst kunde prediktera 
vilka förare som var olycksdrabbade, användes multipel regressionsanalys i 
Lajunen m.fl. (1997). 
 
3.2.4 Multivariata metoder 
Multivariata metoder har använts ganska sparsamt i de genomgångna studierna. 
Janssen (1994) använde sig av principalkomponentanalys för att finna vilka 
kombinationer av variabler som skulle bilda faktorer som förklarade mest av 
spridningen. Boyce & Geller (2002) utnyttjade faktoranalys för att definiera 
kategorier av riskfyllt körbeteende. I samma studie använde de multivariat 
variansanalys (MANOVA) för att undersöka sambandet mellan de fem primära 
beroendevariablerna samt kön och ålder. Hur de sensationssökande och sensa-
tionsundvikande skilde sig åt beträffande ett par mått som beskrev risken studeras 
i Heino m.fl. (1996), där även om körningen skedde efter mer eller mindre 
noggranna anvisningar beaktades. 

Diskriminantanalys utnyttjas för att hitta de variabler som beskriver körningen 
som bäst kunde gruppera olika kategorier av förare. Kategorierna var initialt 
olycksfria och olycksinblandade, vilket sedan utökades med kön och grad av 
exponering (Wilson & Greensmith, 1983). Författarna går även vidare genom att 
försöka förenkla diskriminantfunktionerna och ersätta laddningarna hos variabler 
som är stora med ett tal.  

I Lajunen & Summala (1997) har strukturella ekvationsmodeller (SEM) an-
vänts och Bentler's Comparative Fit Index som ger ett mått på den totala kovarian-
sen och som fungerar även vid små urval. Förutom univariat variansanalys an-
vändes även multipel i Steyvers & Waard (2000). 
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4 Avslutande kommentarer 
Utifrån den här redovisade litteraturen kan man konstatera ett flertal saker. 
Exempelvis att man i studierna använt och mätt ett stort antal variabler, men också 
att det finns en mängd olika sätt att samla in, koda, analysera och presentera 
samma variabel. Detta kan t.ex. bero på att man ännu inte är överens om vilka 
variabler som är mest relevanta att mäta, hur de bäst skall mätas, men även bero 
på att man inte är överens om hur en specifik variabel bör analyseras. Ytterligare 
en orsak kan vara att de här genomgångna studierna i många fall har väldigt olika 
syften, vilket naturligtvis styr valet av vilka variabler som man anser vara av 
värde att samla in. Detta gör att man inte kan rekommendera vissa variabler 
framför andra på en generell nivå, men väl lämpligheten hos vissa före andra 
relaterat till det som författarna velat utforska. 

Man kan också konstatera att det ofta är tämligen magert när det gäller moti-
veringar till varför man valt att mäta specifika variabler. I de fall motiveringar har 
kunnat urskiljas, har detta i regel gått att göra utifrån större resonemang från för-
fattarna vilket oftast sker i rapportens inledning eller diskussionsdel. Det är 
mycket ovanligt att man klart och kortfattat redogör för orsaken till sina val. Vad 
detta beror på kan man bara spekulera om. En orsak kan vara att författarna tycker 
att det är så självklara val att de inte ens reflekterar över att redogöra för varför de 
gjort dem. En annan kan vara att det helt enkelt saknas belägg för att variabeln är 
värd att studera eller att man bara tror att variabeln är lämplig. Utifrån de motive-
ringar som givits i de genomgångna studierna kan man dra följande slutsatser om 
deras eventuella trafiksäkerhetsrelevans. Hastighet är den variabel som använts 
flitigast och som även är den variabel som är mest underbyggd av tidigare forsk-
ning att ha trafiksäkerhetsrelevans.  

När det gäller reglagehantering saknas det i de här genomgångna studierna 
starka motiveringar till de olika variablernas eventuella trafiksäkerhetsrelevans. 
Det är dock rimligt att man även fortsättningsvis tittar på åtminstone användning 
av ratt, broms och blinkers vilka alla bör ha relevans för hur trafiksäkert man 
framför en bil. 

G-krafter har analyserats tämligen flitigt i de olika studierna, men riktigt starka 
motiveringar till att måttet skulle ha trafiksäkerhetsrelevans saknas. Variabeln bör 
dock undersökas vidare och exempelvis Lajunens m.fl. (1997) motivering att 
maximal acceleration återspeglar en förares kortvariga risk att köra av vägen kan 
vara värt att studera vidare. 

Även variabeln avstånd saknar riktigt starka motiveringar och här är ett av de 
stora problemen hur man definierar avstånd. Det finns en mängd olika mått och 
något av dessa bör vara mer lämpligt än andra. Det saknas dock resonemang kring 
varför man valt det ena eller det andra avståndsmåttet i de olika studierna. Rent 
rimligt bör dock också denna variabel vara av intresse för fortsatt forskning. 
Blickbeteendes trafiksäkerhetsrelevans är ganska sparsamt motiverad i de genom-
gångna studierna, men bedöms också vara av intresse för fortsatt forskning. 

Att mäta sidoläge bedöms inte vara av intresse om man ser på körbeteende mer 
allmänt, men däremot i mer specifika situationer, t.ex. vid körning genom väg-
arbetsområden eller vid utförandet av någon sekundäruppgift som att mixtra med 
bilstereon. 
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Även körfältsbyten bedöms vara av intresse för fortsatt forskning när det gäller 
specifika situationer eller i specifika trafikmiljöer som körning på motorväg. 

När det gäller de övriga beteendemåtten saknas det nästan motiveringar 
överhuvudtaget, både bilbältesanvändning och det Boyce & Geller (2001; 2002) 
kallat för ej körrelaterade beteenden bedöms dock vara av intresse för fortsatt 
forskning. Ser man till framtida forskning mer generellt med hjälp av instru-
menterade bilar så kan man t.ex. tänka sig fler studier som undersöker sambandet 
mellan olika variabler och deras relevans för trafiksäkert körbeteende. 

I de flesta här redovisade studierna har man analyserat varje variabel för sig, 
men det är rimligt att anta att ett specifikt utfall för en variabel påverkar utfallet på 
en annan variabel och i ett trafiksäkerhetsperspektiv bör utseendet på dessa sam-
band vara av intresse att studera. Här kan man också tänka sig att bygga vidare på 
några idéer som använts av t.ex. Boyce & Geller (2001; 2002), dvs. att utforma ett 
slags trafiksäkerhetsindex för olika variabel som man samlar in data om. Detta 
skulle kunna göras genom att man delar in värdena för respektive variabel i olika 
klasser/nivåer som antingen hänförs till ett säkert eller ett osäkert körbeteende. 
Indelningen bör vara klar och bygga på kunskaper från tidigare forskning. På så 
vis skulle man t.ex. kunna göra analyser av eventuella samband mellan olika 
variabler, t.ex. om en förare som kör för fort också uppvisar andra trafikosäkra 
körbeteenden som att köra med för kort avstånd till framförvarande fordon. 

Man kan vidare konstatera att två av studierna är från 1970-talet, två från 1980-
talet, femton från 1990-talet och nio är från 2000-talet. Sexton av studierna är 
högst fem år gamla och man kan anta att denna typ av studier kommer att bli 
vanligare framöver, beroende på att utveckling av mätteknik och analysmetoder 
ständigt går framåt. Med tanke på att det finns ett ganska stort antal instru-
menterade bilar runt om i världen är det förvånande att så pass få studier finns 
publicerade som fokuserat på faktiskt körbeteende i verklig trafik. En orsak kan 
vara att det är svårt att veta vilka beteenden som är mest relevanta att studera. En 
annan orsak kan vara att det är en tämligen dyr datainsamlingsmetod, vilket bl.a. 
visas genom att det är så pass få försökspersoner i de olika studierna.  

Det är också väldigt ovanligt att man försökt gå så långt som möjligt när det 
gäller att försöka komma åt en förares verkliga körbeteende, dvs. genom att dölja 
mätinstrumenten och låta försökspersonen framföra fordonet själv utan närvaro av 
en försöksledare. I de genomgångna studierna förekommer detta angreppssätt 
endast i fem fall, dock är fyra av dessa publicerade år 2000 eller senare, vilket 
tyder på att fler forskare på sistone intresserat sig för denna fråga. Framöver bör 
det dock genomföras studier som undersöker hur olika resultaten blir beroende på 
om mätinstrumenten är dolda/icke dolda respektive om det är en försöksledare 
närvarande eller inte. 
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Om man relaterar vad vi funnit vid denna litteraturgenomgång med de problem 
som nämndes i inledningsavsnittet kan man avslutningsvis dra följande lärdomar 
och slutsatser; 

 
1. Variablers eventuella trafiksäkerhetsrelevans 

− De flesta av de i dessa studier använda variablerna saknar noggranna 
motiveringar sett i ett trafiksäkerhetsperspektiv 

− Mer forskning kring detta behövs, inklusive separata litteraturstudier 
kring trafiksäkerhetspotentialen av de beteendevariabler som ofta samlas 
in med hjälp av instrumenterade bilar 

 
2. Eventuellt samband mellan olika variabler 

− Mycket få studier har undersökt samband mellan olika variabler 
− Mer forskning behövs, exempelvis metodutveckling av analysmetoder till 

vilken man kan utnyttja redan insamlade data från tidigare studier 
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