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Förord
Denna studie bygger på en tradition av valideringsstudier som gjorts i VTI:s
körsimulator. Som svar på ett växande kunskapsbehov angående äldre bilförares
körbeteende undersökte vi hur simulatorn fungerar som forskningsinstrument med
äldre försökspersoner. Projektledare var Liisa Hakamies-Blomqvist.
Uppdragsgivare och finansiär till projektet var KFB, som vi vill tacka inte enbart
för finanserna utan också för en stimulerande kontakt under temaprojektets gång.
Vi vill också tacka Anu Sirén från Helsingfors universitet för hennes värdefulla
synpunkter och kommentarer på rapporten, samt alla kolleger på VTI som bidragit
med kommentarer och hjälp. Ett synnerligen stor tack vill vi rikta till våra försöks-
personer som under våren 1999 generöst gav av sin tid för denna relativt tunga
studie.

Linköping i november 2000

Liisa Hakamies-Blomqvist
Projektledare och författare

Joakim Östlund Per Henriksson Satu Heikkinen
Författare Författare Författare
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Förklaringar och förkortningar
Fp Försöksperson
n.s. Ej statistiskt signifikant resultat
M1, M2 Den första och andra körningen i den instrumenterade bilen
S1, S2, S3 Den första, andra och tredje körningen i körsimulatorn
S2M, S3M Körningarna S2 och S3 med rörelsesystemet inkopplat.
S2U, S3U Körningarna S2 och S3 utan rörelsesystemet inkopplat.
Grupp A, B Gruppering av försöksdeltagarpersonerna i två grupper. Grupp A

körde simulator med rörelsesystemet inkopplat i S2 (S2M), och
urkopplat i S3 (S3U)

Grupp B hade rörelsesystemet urkopplat i S2 (S2U), men inte i S3 (S3M). Båda
grupperna hade rörelsesystemet inkopplat i S1.

Explanations and abbreviations
Fp Test subject
n.s. Result that is not statistically significant
M1, M2 The first and second drive in the instrumented car
S1, S2, S3 The first, second and third drive in the driving simulator
S2M, S3M Drives S2 and S3 with the moving base system switched on
S2U, S3U Drives S2 and S3 with the moving base system switched off
Group A, B Assignment of test subjects to two groups.

Group A drove the simulator with the moving base system
switched on in S2 (S2M), and switched off in S3 (S3U).
Group B had the moving base system switched off in S2 (S2U) but
not in S3 (S3M). Both groups had the moving base system
switched on in S1.
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Äldre bilförare i simulator – En valideringsstudie

av Liisa Hakamies-Blomqvist, Joakim Östlund, Per Henriksson
och Satu Heikkinen
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95  Linköping

Sammanfattning

God validitet mellan körsimulator och fältstudier för vana
bilförare. Körsimulatorn olämplig för personer som har
svårigheter med bilkörning.

VTI:s körsimulators relativa validitet för vana bilförare visar sig vara
mycket god: förändringar i körsituationen förorsakade systematiskt likadana
beteendeförändringar i verklig trafik och i simulatorn. Bästa validiteten gavs
med personer som hade varit inblandad i få eller inga olyckor/tillbud och
som inte fann det svårt att köra bil i lite mera ansträngande situationer
såsom t ex regn. Validiteten var svagare hos personer som hade upplevt
svårigheter med sin bilkörning. Körsimulatorn torde därför inte vara särskilt
lämpad för testningsbruk.

Syftet med denna studie var att granska simulatorns validitet för studier av
körbeteende hos äldre (65+) bilförare. Äldre bilförare är det snabbast växande
segmentet i förarpopulationen: från 1992 till 2010 kommer antalet kilometer
körda av förare som är 65 år eller äldre att växa med 50% i Sverige. På grund av
en med åldern växande risk att skadas och dödas i trafiken finns det ett erkänt
behov att av nå en ökad förståelse av de svagheter och styrkor som normalt
åldrande innebär för en bilförare.

För att fylla detta kunskapsbehov räcker inte enbart olycksstatistiken till, utan
det behövs direkta observationer av den verkliga körprestationen. Detta kan
antingen göras medelst fältstudier i verklig trafik eller simulatorstudier. Simula-
torns stora fördelar jämfört med fältstudier är dels att man slipper den verkliga
trafikens allestädes närvarande olycksrisk och kan därmed mäta och observera
beteendet i situationer som skulle innebära en oacceptabel risk i en fältstudie, dels
att man har fullständig kontroll över den experimentella situationen. Nackdelen är
att även de bästa simulatorerna inte kan producera en helt övertygande illusion av
verklig bilkörning. Det är rimligt att anta att skillnaderna mellan simulatorn och
en normal bil även påverkar körbeteendet.

Tidigare valideringsstudier med VTI:s körsimulator har visat relativt bra mot-
svarighet mellan förarbeteende i verklig trafik och i simulator. Äldre försöksper-
soner har dock i en tidigare studie använt större hastigheter i simulatorn än yngre
försökspersoner, vilket är ett ytterst oväntat fynd. Man vet också att äldre för-
sökspersoner i all experimentell forskning tenderar att lättare än andra bli på-
verkade av sådana element i den experimentella situationen som är olika deras
vardagserfarenhet. Med detta som bakgrund ansågs det befogat att studera speci-
fikt hur VTI:s simulator fungerar med äldre bilförare.
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Metoden var att jämföra hur äldre försökspersoner körde samma rutt med en
instrumenterad bil i verklig trafik och med simulatorn. Dessutom insamlades
intervju- och testdata. Resultaten visar att försökspersonerna körde i stort sätt på
samma sätt i simulatorn som i den instrumenterade bilen. De viktigaste skill-
naderna mellan simulator och mätbil var följande:

•  Medelhastigheten var lägre i simulatorn på 70-sträckor.
•  Försökspersonerna körde längre åt höger på vägbanan i simulatorn.
•  Variationen i hastighet, sidoläge och rattutslag var större i simulatorn.
•  Försökspersonerna bromsade betydligt oftare och hårdare i simulatorn.
•  Inlärningseffekter, såsom ökad hastighet och mindre variation i hastighet och

sidoläge, uppträdde i betydligt större grad i simulatorn.

Alla dessa skillnader var dock relativt små. Simulatorns absoluta validitet för
studier av äldre förare måste därför anses god på den taktiska nivån. På den
operativa nivån däremot blev simuleringen förmodligen påverkad av att g-
krafterna inte kan simuleras på ett realistiskt sätt. I denna studie var det uppenbart
att försökspersonerna inte fick samma omedelbara, välintegrerade multisensoriska
återkoppling som de får i verklig körning och deras körstil blev följaktligen något
ryckigare. De strävade uppenbarligen efter ett likadant körsätt i simulatorn som i
verklig trafik, men kunde inte åstadkomma den med lika fina medel, vilket bland
annat avspeglas i att den intraindividuella variationen kring samma medelvärde
ofta var större i simulatorn än i bilen.

Simulatorns relativa validitet för denna grupp måste däremot anses mycket
god: förändringar i körsituationen förorsakade systematiskt likadana beteende-
förändringar i verklig trafik och i simulatorn. Försökspersonerna strävade exem-
pelvis efter att förändra sidoläge och hastighet åt samma håll och i samma
storleksordning i simulatorn som i verkligheten vid förändringar i kurvatur och
hastighetsbegränsning. En granskning av individuella skillnader mellan försöks-
personer visade att man nådde bästa validiteten med personer som hade varit
inblandad i få eller inga olyckor/tillbud och som inte fann det svårt att köra bil i
lite mera ansträngande situationer såsom t.ex. regn. Validiteten var svagare hos
personer som hade upplevt svårigheter med sin bilkörning. Detta är ett anmärk-
ningsvärt resultat med tanke på att frågan om simulatortestning av äldre bilförare
alltid då och då dyker upp i forskningslitteratur och mediadiskussion. Om sådan
testning sker i sållningssyfte, är det med tanke på förarnas rättsskydd speciellt
viktigt att metoden är valid. Enligt denna studies resultat fungerar simulatorn
desto sämre som testomgivning, ju mera anledning det finns att testa, vilket inte
direkt uppmuntrar till optimism.

Vår slutsats är att en simulator av den här studerade typen lämpar sig speciellt
väl för sådana studier med äldre förare där frågeställningen är av relativ natur
(�hur påverkar X äldre förares körbeteende?�) och där man granskar körbeteendet
främst på den taktiska nivån. Bästa validiteten når man med sådana äldre
försökspersoner som inte har problem med bilkörning. Simulatorn ger inte lika
realistisk bild av de finaste detaljerna av körbeteende. Eftersom simulatorns vali-
ditet är sämre om man studerar personer som har svårigheter med sin bilkörning,
torde den inte heller vara särskilt lämpad för testningsbruk.



VTI rapport 464 11

Elderly car drivers in a simulator – A validation study

by Liisa Hakamies-Blomqvist, Joakim Östlund, Per Henriksson
and Satu Heikkinen
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95  Linköping, Sweden

Summary

Good validity between driving simulator and field studies
for experienced car drivers. The simulator is unsuitable for
persons who have difficulties driving.

The relative validity of the VTI driving simulator for experienced car drivers
is found to be very good: changes in the driving situation systematically gave
rise to similar behavioural changes in real traffic and the simulator. The best
validity was obtained with persons who had been involved in few or no
accidents/incidents and who had no difficulty driving a car in slightly more
stressful situations such as in rain. Validity was weaker in persons who had
difficulties driving. The driving simulator is therefore not likely to be
particularly well suited for test purposes.

The aim of this study was to examine the validity of the simulator for studies of
the driving behaviour of elderly (65+) car drivers. Elderly drivers are the fastest
growing segment of the driver population: from 1992 to 2010, the number of km
driven by drivers over 65 or older will increase by 50% in Sweden. Owing to a
risk, increasing with age, of being injured or killed in traffic, there is a recognised
need to come to a greater understanding of the weaknesses and strengths which
normal aging gives rise to in a driver.

In order to satisfy this need for knowledge, accident statistics on their own are
not enough, but direct observations of the real driving performance are required.
This can be done either by field studies in real traffic or by simulator studies. The
great advantages of the simulator in comparison with field studies are that the
constantly present accident risks of real traffic are avoided and behaviour in situa-
tions which would pose an unacceptable risk in a field study can be measured and
observed, and that the experimental situation is under complete control. The draw-
back is that not even the best simulator can produce an entirely convincing illu-
sion of real driving. It is reasonable to assume that the differences between the
simulator and a normal car will also influence driving behaviour.

Earlier validation studies in the VTI driving simulator had shown relatively
good agreement between driver behaviour in real traffic and in the simulator. In
an earlier study, however, elderly test subjects had driven at higher speeds in the
simulator than younger test subjects, which was an extremely unexpected finding.
It is also known that elderly drivers, in all experimental research, tend to be affec-
ted more easily than others by elements in the experimental situation that are
different from their everyday experiences. In the light of this it was considered
warranted to make a specific study of how the VTI simulator functions with elder-
ly car drivers.
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The method employed was to compare the way elderly test subjects drove
along the same route with an instrumented car in real traffic and with the simu-
lator. Interview and test data were also collected. The results show that the test
subjects drove in broadly the same way in both the simulator and the instrumented
car. The most important differences between the simulator and the instrumented
car were as follows:

•  In the simulator, mean speed on 70 km/h sections was lower.
•  The test subjects drove further to the right on the carriageway in the simulator.
•  Variation in speed, lateral position and steering wheel movements was greater

in the simulator.
•  Test subjects braked significantly more often and harder in the simulator.
•  Familiarisation effects such as higher speed and less variation in speed and

lateral position occurred to a much greater degree in the simulator.

All these differences were however relatively small. On a tactical level, the abso-
lute validity of the simulator for studies of elderly drivers must therefore be con-
sidered good. On the operative level, on the other hand, simulation was presum-
ably influenced by the fact that gravitational forces cannot be simulated in a rea-
listic manner. In this study it was evident that the test subjects did not receive the
same immediate and well integrated multisensory feedback that they receive in
real traffic, and their driving style was consequently somewhat jerkier. They
obviously endeavoured to drive in the same way in the simulator as in real traffic,
but could not achieve this by the same fine adjustments; among other things, this
is reflected by the fact that the intra-individual variation about the same mean was
often greater in the simulator than in the car.

On the other hand, the relative validity of the simulator for this group must be
considered very good: changes in the driving situation systematically produced
similar behavioural changes in real traffic and in the simulator. For example, the
test subjects endeavoured to alter their lateral position and speed in the simulator
in the same direction and by the same order as in the real situation when faced
with changes in road curvature and speed restrictions. An examination of indivi-
dual differences between test subjects showed that the best validity was achieved
with persons who had been involved in few or no accidents/incidents and who had
no difficulty driving in somewhat more stressful situations such as in rain.
Validity was weaker in persons who had experienced difficulties driving. This is a
remarkable result in view of the fact that the issue of simulator testing elderly
drivers repeatedly appears from time to time in research literature and discussions
in the media. If such testing is carried out for purposes of exclusion, it is particu-
larly important in view of the legal protection of drivers that the method should be
valid. According to the results of this study, the more reason there is to test, the
less satisfactory the simulator is as a test environment, which does not exactly
engender optimism.

Our conclusion is that a simulator of the type studied here is particularly well
suited for studies with elderly drivers in which the issue is relative in nature ("how
does X influence the driving behaviour of elderly drivers?") and in which driving
behaviour is examined mainly on the tactical level. The best validity is achieved
with those elderly test subjects who have no difficulties driving. The simulator
does not give the same realistic picture of the finest details of driving behaviour.
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Since the validity of the simulator is lowered when persons who have difficulties
driving are studied, it is also not likely to be particularly well suited for test pur-
poses.



VTI rapport 464 15

1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Äldre bilförare att det snabbast växande segmentet i förarpopulationen. Enligt
Thulin (1997) kommer i Sverige antalet körda kilometer av förare som är 65 år
eller äldre att växa med 50% från 1992 till 2010. Utvecklingen är likartad i hela
den industrialiserade världen. Det finns ett erkänt behov att av nå en ökad för-
ståelse av de svagheter och styrkor som normalt åldrande innebär för en bilförare.

Studier i olycksepidemiologi har visat att äldre bilförares olycksbild är annor-
lunda än yngre förares; de tenderar att ha en större andel av sina olyckor i kors-
ningar och andra komplicerade trafiksituationer där förarna inte upptäcker mot-
parten i tid, medan andelen singelolyckor och olyckor i samband med t.ex. om-
körningar minskar. Spekulativa försök att förklara denna olycksbild relaterar den
direkt till åldersrelaterade funktionella förändringar. Avståndet mellan det som
förklaras och förklaringen förblir dock för långt på detta sätt och en djupare för-
ståelse av de förmedlande mekanismerna behövs. Det är emellertid svårt att förstå
förändringar i körfärdighetens struktur utan att studera körprestationen direkt.

För direkt observation av körprestationen finns två möjligheter: fältstudier i
verklig trafik och simulatorstudier. Fältstudier i naturlig miljö framstår i princip
som den mest valida metoden att studera förarens aktiviteter. Den har dock sina
begränsningar: dels kan man av säkerhetsskäl inte studera alla de situationer �
eller alla de förare � som skulle vara av intresse. Dels är det svårt att kontrollera
omgivningen så noggrant som den experimentella metoden förutsätter. Det kan
även konstateras att trots att mätningar och observationer som görs under körning
i naturlig miljö torde avspegla förarens normala beteende så bra som det går att
göra överhuvudtaget, innebär själva det faktum att föraren vet att han/hon deltar i
en studie en manipulation av situationen som sannolikt påverkar förarbeteendet.

Simulatorer har några viktiga fördelar jämfört med fältstudier. Dels slipper
man den verkliga trafikens allestädes närvarande olycksrisk och kan därmed mäta
och observera beteendet i situationer som skulle innebära en oacceptabel risk i en
fältstudie. Dels har man fullständig kontroll över den experimentella situationen.
Den stora nackdelen är naturligtvis inbakad i själva begreppet �simulering�; även
de bästa simulatorerna kan inte producera en helt övertygande illusion av verklig
bilkörning. I synnerhet G-krafterna är svåra att simulera verklighetstroget. Det är
rimligt att anta att skillnaderna mellan simulatorn och en normal bil även påverkar
körbeteendet.

En ytterligare svårighet kan vara att alla förargrupper inte reagerar på samma
sätt på de �konstigheter� som de upplever i simulatorn. När det gäller äldre för-
sökspersoner, vet man från experimentell gerontologisk forskningslitteratur att de
är känsligare för brister i ekologisk validitet, dvs. blir lättare än andra påverkade
av sådant i den experimentella situationen som är olikt deras vardagserfarenhet.
De behöver också i genomsnitt längre träningspass före försöket för att vänja sig
vid en ny experimentell situation (Kausler, 1982). Antagandet att de kan ha sär-
skilda svårigheter även i körsimulatorn styrks av ett tidigare fynd: i en studie som
använde VTI:s körsimulator (Nilsson & Alm, 1991) för att studera hur använd-
ning av telefon påverkar körprestationen fick man som biresultat att äldre försöks-
personer konsekvent körde snabbare än yngre. Detta resultat står i skarp kontrast
med all övrig forskningslitteratur om äldres körstil, som konsekvent visar att äldre
förare väljer långsammare körhastigheter än yngre. Tolkningen måste därmed bli
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att simulatoromgivningen är fattig i något hänseende gällande den återkoppling
som äldre förare är vana att använda vid hastighetsreglering.

Eftersom studier gjorda med simulatorn bygger på ett allmänt antagande att
förarnas beteende i simulatorn avspeglar deras beteende i verklig bilkörning, är
det viktigt att förstå hur brister i simuleringen påverkar förarbeteendet. Simu-
latorns validitet kan studeras genom att jämföra körbeteendet hos samma individer
i möjligast liknande förhållanden i simulator och med instrumenterad bil i verklig
trafik. Tre tidigare valideringsstudier har gjorts med VTI:s körsimulator. Den tek-
niska utvecklingen av simulatorn, i synnerhet av den visuella omgivningen, har
varit imponerande under de år som gått mellan första valideringsstudien och
denna studie. Därför är inte resultaten heller helt jämförbara, trots att alla tidigare
studier har använt samma beroende variabler, nämligen hastighet och lateral posi-
tion (bilens sidoläge på vägen). Överlag kan man dock konstatera, att det före-
faller som om simulatorn har bättre absolut validitet gällande hastighetsval än
gällande hur föraren placerar sig på vägen. Hastigheterna tenderar att vara obe-
tydligt högre i simulatorn är i verklig trafik. Lateralpositionen har i de två senaste
valideringsstudierna, där den visuella miljön var mera komplex än i den första
studien och där även mötande trafik kunde simuleras, varit närmare höger vägkant
i simulatorn än i verklig trafik. Orsakerna till denna effekt är inte helt förstådda.

1.2 Syfte och avgränsningar
Syftet med denna studie var att granska simulatorns validitet för studier av körbe-
teende hos äldre (65+) bilförare. Vi ville dels göra som de tidigare validerings-
studierna, dvs. ta fram allmänna estimat på simulatorns absoluta och relativa vali-
ditet för nyckelvariablerna hastighet och lateralposition. Absolut validitet av-
speglas i likheten mellan mätvärden (exempelvis hastighet) i bil och simulator på
samma punkt av vägen. Relativ validitet avspeglas i likheten mellan försöks-
personernas reaktioner (exempelvis hastighetsförändringar) på förändringar i kör-
miljön (exempelvis förändringar i vägens kurvatur). Därutöver var vi intresserade
av kvalitativa skillnader i körbeteende mellan verklig och simulerad trafik på det
taktiska och operativa planet (enligt Michons indelning). Därför har vi tagit med
flera oberoende variabler. Till sist var vi intresserade av individuella skillnader
bland äldre försökspersoner, och ville därför även studera vilka bakgrunds-
variabler som kan vara relaterade till hur väl den äldre försökspersonens körning i
simulatorn motsvarar hans/hennes körning i verklig trafik.

Redan i sin nuvarande form var studien omfattande och resurskrävande. Vi
hade inte möjlighet att utvidga studien till att omfatta en yngre jämförelsegrupp.
Vårt kunskapsintresse var i första hand deskriptivt: vi ville utreda hur bra simula-
torn fungerar i studier med äldre försökspersoner. Studien var planerad för att ger
svar på denna fråga, men den erbjuder ingen grund för bedömning av i vilken grad
de observerade resultaten är ålderstypiska, eftersom ingen åldersjämförelse har
gjorts.
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2 Metod
2.1 Försöksdeltagare
Genom att kontakta äldreorganisationer, göra förfrågningar i bostadsområden och
bland medarbetare och bekanta upprättades kontakt med personer som var villiga
att delta i studien. I samband med att personerna kontaktade VTI per telefon
intervjuades de kort om hälsotillstånd och körvanor. De personer inkluderades
som uppfyllde följande kriterier:

1. fyllde 67 år under år 1999 eller var äldre
2. hade kört mer än 100 mil det senaste året eller körde bil minst två gånger i

veckan
3. hade kört minst två gånger den senaste månaden
4. oftast kört manuellt växlade bilar det senaste året
5. ej har haft hjärtproblem, stroke, större minnesproblem eller lider av Parkin-

sons sjukdom

Till VTI kallades 39 personer för att genomgå ett syntest och ett kognitivt test.
Det kognitiva testet användes för att i möjligaste mån undvika personer som
kunde ha begynnande demens (se vidare under Procedur). De personer skulle
uteslutas som

- inte klarade gränsvärdet för det kognitiva testet,
- inte uppfyllde de krav på synskärpa som ställs för innehav av körkort enligt

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1984:31).

Att personer med begynnande demens var oönskade i studien beror på att demens
kan innebära en trafiksäkerhetsrisk (Friedland et.al., 1988), vilket vi ville undvika
då försökspersonerna senare i studien skulle köra i verklig trafik. Det var med
tanke på trafiksäkerhetsaspekten som det även ställdes krav på synskärpa. Ingen
person exkluderades på grund av att de inte klarade gränsvärdet i den kognitiva
testet. En person klarade dock inte syntestet.

Resultatet blev att 38 personer deltog i den följande körningen med VTI:s
instrumenterade Volvo 850 i verklig trafik. Innan det avslutande momentet med
körning i VTI:s körsimulator avbröt två personer sitt deltagande till följd av sjuk-
dom. Det var 36 personer som påbörjade simulatorförsöket, varav en avbröt på
grund av illamående under simulatorkörningen. Fullständiga data erhölls således
för 35 personer: 21 män och 14 kvinnor, medelålder 72 år (min 66, max 81; en
noggrannare beskrivning av gruppen finns i kapitlet Resultat).

2.2 Procedur
Försökspersonerna kallades sammanlagt tre gånger till VTI. Vid det första besöket
utfördes testning och bakgrundsintervju. Vid det andra besöket körde försöksper-
sonerna i VTI:s instrumenterade Volvo 850, och vid det sista besöket körde för-
sökspersonerna i VTI:s körsimulator.
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2.2.1 Gruppering av försökspersoner och körningar
För att underlätta beskrivning av procedur och resultat definieras ett antal beteck-
ningar nedan. Förkortningarna är även angivna under �Förklaringar och förkort-
ningar�.

Alla försökspersoner utförde två godkända körningar med den instrumenterade
bilen. Körningarna benämns M1 och M2. Vad som avses med störningsfria kör-
ningar framgår senare.

Försökspersonerna körde en individuellt utformad sträcka i simulatorn.
Sträckan kördes totalt tre gånger, S1, S2 och S3. Sträckan motsvarade den första
godkända störningsfria körningen med den instrumenterade bilen för var och en
av försökspersonerna. Under den första sträckan (S1) var rörelsesystemet inkopp-
lat för alla försökspersoner. För att balansera ut effekterna av den ordning i vilken
de två senare simulatorsträckorna kördes delades försökspersonerna in i två
grupper, A och B. Grupperna var balanserade med avseende på ålder och kön.
Under den andra sträckan var rörelsesystemet inkopplat för grupp A och urkopplat
för grupp B (S2M respektive S2U). På motsatt sätt var under den tredje sträckan
rörelsesystemet urkopplat för grupp A och inkopplat för grupp B (S3U respektive
S3M). Grupperna A och B bestod av 18 respektive 17 personer.

2.2.2 Testning och bakgrundsintervju
Detta första besökstillfälle tog mellan 1 och 2 timmar i anspråk. Efter att ha blivit
instruerad om vad som skulle ske under besöket, genomgick försökspersonen
Mini Mental Test (MMT). Detta kognitiva test utgjorde grund för bedömning av
eventuell kognitiv nedsättning (Folstein, Folstein & McHugh, 1975). Testet är ett
papper och penna-test och består av ett antal frågor som rör till exempel orien-
tering i tid och rum, uppmärksamhet, minne och skrivförmåga. Det maximala
poängantalet är 30 och gränsen 23 eller 24 är vanligen använd för kognitiv stör-
ning/misstänkt demens vid kliniska studier. I denna studie sattes exkluderings-
gränsen a priori vid 27 poäng för att utesluta försökspersoner med även lindrigt
sviktande kognitiv status. Alla inkallade försökspersoner klarade denna gräns.

Ytterligare två kognitiva test genomfördes; TMT A och TMT B (Lundqvist &
Alinder, 1997). Dessa test syftade till att mäta försökspersonernas visuella
avsökningsförmåga, visuomotoriska spårningsförmåga och förmåga att följa men-
tala sekvenser. Testet användes inte som exkluderingsinstrument. Resultaten för-
väntades emellertid kunna korrelera med vissa aspekter av körbeteende. Detta tas
vidare upp i resultatdelen.

Syntestet utformades efter instruktioner från en legitimerad optiker (bilaga 1).
En Snellen-syntavla användes (Adult Snellen Eyechart, Hilco Company of Plain-
ville, Massachusetts 02762), vilken skulle läsas från 6 meters avstånd. Testet
skulle motsvara det som genomförs av optiker i samband med ansökan om kör-
kortstillstånd. Enligt Socialstyrelsens krav måste synskärpan vara minst 0,5 med
hjälp av glasögon eller kontaktlinser, och vid enögdhet skall synskärpan vara
minst 0,6.

Slutligen intervjuades försökspersonen om körvanor och eventuella olyckor.



VTI rapport 464 19

2.2.3 Körning med VTI:s instrumenterade bil
2.2.3.1 Teknisk beskrivning av den instrumenterade bilen
VTI:s instrumenterade bil, senare benämnd �mätbilen�, är en manuellt växlad
Volvo 850 kombi av årsmodell 1996. Bilen är framhjulsdriven. Under den främre
kofångaren sitter en kamera som är riktad framåt längs vägen. I bakrutan sitter en
kamera som är riktad bakåt. I bilkupén sitter det två kameror; en som är riktad mot
förarens fötter, och en som är riktad mot förarens ansikte. Alla dessa kameror är
dolda för att föraren så lite som möjligt ska uppfatta att han/hon står under obser-
vation. Som mest kan bilder från tre kameror registreras på videofilm i ett och
samma ögonblick. I denna studie filmades förarens ansikte, fötter och vägen
framför bilen.

Mätutrustning i bilen kan registrera hur den manövreras (se vidare �Insamling
av data� nedan). Utrustningen är dold, varför bilen både till det yttre och inre ser
ut som en konventionellt utrustad Volvo 850. Utrustningen för mätning av bilens
sidoläge på vägen doldes emellertid delvis i en takbox, se figur 1. Dessutom
hanterades kontrollpanelen till utrustningen av en experimentledare som satt i
bilens baksäte under körningarna. Utrustningen för mätning av sidoläget var alltså
till viss del synlig för försökspersonen.

Figur 1  VTI:s instrumenterade bil. Uppe t.h. kamera för mätning av sidoläge.
Nere t.h. dold mätutrustning.

2.2.3.2 Teststräcka
Den sträcka som försökspersonerna körde var en 8,6 km lång del av länsväg 621
sydväst om Linköping i Östergötland. Teststräckan började vid en nedlagd affär i
orten Nykil och slutade vid avfarten mot Tollstorp (Tollstorpskorset). Varje kör-
fält var ca tre meter brett med en variation (standardavvikelse) på ca 7 cm. Vägens
totala bredd, räknat från asfaltkant till asfaltkant, var 7 meter. Under de första 2,8
kilometrarna av sträckan var hastighetsbegränsningen 70 km/h, och under rester-
ande sträcka 90 km/h. Enligt Vägverkets mätningar av årsdygnmedeltrafiken tra-
fikeras vägen av ca 250 fordon per dygn i vardera riktning. Den del av vägen som
utgjorde teststräckan var huvudled. Det fanns flera busskurer längs vägen.
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2.2.3.3 Utförande
Innan körningen med VTI:s instrumenterade bil påbörjades instruerades försöks-
personen av en experimentledare (E1) om körvägen och om att köra som vanligt,
trots att det satt en experimentledare (E2) i baksätet (för instruktion se bilaga 2).
E2 benämndes �tekniker� för försökspersonen. E1 hjälpte försökspersonen att
ställa in säte och backspeglar, och försökspersonen fick köra en kort provtur runt
en parkeringsplats för att få tillfälle att lära sig att hitta alla nödvändiga reglage
och ställa frågor till E1 om körningen. Sedan klev E1 ur bilen och E2 satte sig i
baksätet. Att en annan experimentledare än den som under instruktionerna sam-
talat en längre tid med försökspersonen följde med försökspersonen var en åtgärd
för att minimera social interaktion.

Sträckan från Nykil till Tollstorpskorset skulle köras två gånger under stör-
ningsfria förhållanden (se nedan). Föraren fick inte kännedom om att det endast
var i denna riktning mätningar genomfördes, och E2 talade heller inte om för för-
sökspersonen att det i förväg beslutats att sträckan fick köras maximalt tre gånger.
Körningarna gjordes mellan klockan 9.00 och 16.00 för att undvika annan trafik
vid arbetsdagens början och slut i så stor utsträckning som möjligt. E2 instruerade
under färd mycket kortfattat försökspersonen om vilken väg denne skulle köra och
var han/hon kunde vända.

Före studien bestämdes det att teststräckan skulle köras på nytt vid följande
situationer :

•  om bakomvarande, framförvarande och omkörande bilar bedömdes påverka
försökspersonens körbeteende påtagligt sammanlagt mer än 1 km under en
och samma körning. Exempel var bilar som låg mycket nära bakom försöks-
personen och bilar som försökspersonen kom ikapp men inte körde om. Det
var experimentledaren i bilen som fick avgöra hur mycket försökspersonens
körbeteende påverkades.

•  om mätutrustningen inte fungerade under sammanlagt 1 km under en körning.

Sträckan kördes två gånger av 27 personer och tre gånger av 11 personer. En av
de personer som körde sträckan två gånger var vid VTI vid ett tidigare tillfälle,
men fick då avbryta körningen på ett tidigt stadium till följd av tekniska problem.

Före studien bestämdes det även att körningen skulle avbrytas om siktsträckan
var mindre än 400 m, vilket är fallet vid tät dimma eller kraftigt regn, eller om
experimentledaren inte ville fortsätta försöket, t.ex. till följd av illamående eller
känsla av osäkerhet. Inga körningar behövde emellertid avbrytas till följd av detta.

Efter körningen fick försökspersonen bedöma hur ansträngande körningen var
på en lodrät skala från 0 till 150, där vissa ankarpunkter längs skalan är förstärkta
med verbala påståenden, t.ex. �mycket ansträngande�. Skalan är benämnd Rating
Scale Mental Effort (RSME) (Zijlstra & Van Dorn, 1985). Med denna skala er-
hålles en uppskattning av den totala mentala ansträngningen som en uppgift har
krävt. Försökspersonen fick även svara på ett antal frågor om bilkörningen, t.ex.
om försökspersonen kände sig nervös eller blev distraherad av teknikern (E2).

Ingen av försökspersonerna avbröt körningen med den instrumenterade bilen.
Under den månad som förflöt innan simulatorkörningarna påbörjades, avbröt
emellertid två personer sitt engagemang till följd av sjukdom. Således fortsatte 36
personer att delta i studien och fick köra i VTI:s körsimulator.
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2.2.4 Körning i VTI:s simulator
2.2.4.1 Teknisk beskrivning av simulatorn
VTI:s körsimulator består av en halv kupé av samma bilmodell som mätbilen (se
figur 2). Bilkupén är upphängd i ett avancerat rörelsesystem som kan flytta bilen i
sidled och tippa den framåt/bakåt och från sida till sida. Detta ger möjligheter att
simulera naturtrogna sidoaccelerationer (som vid sidoförflyttningar längs väg-
banan), inbromsningar och accelerationer. Det är även möjligt att ge föraren en
uppfattning om nedförsbacke och uppförsbacke. Rörelsesystemet har vidare ett
vibrationsgenererande system, ett ljudsystem samt ett temperaturreglerande
system (Nilsson, 1989; Nordmark, 1994). Ett videosystem projicerar en dator-
genererad trafikmiljö på en vit duk framför bilkupén. Projicieringen täcker ca 120
grader av förarens synfält. Simulatorns olika delsystem kontrolleras på ett sådant
sätt att föraren ges en så naturtrogen upplevelse av verklig bilkörning som möjligt.
På grund av ett tekniskt missöde simulerades inte de g-krafter som uppstår till
följd av vägens kurvatur. Däremot simulerades de g-krafter som uppstår till följd
av sidoförflyttningar längs vägen. Detta kommenteras vidare i Diskussionen.

Figur 2  VTI:s körsimulator

På grund av begränsningen av siktfältet till 120o måste man i en simulering ta hän-
syn till att föraren inte kan tillgodogöra sig information bakom eller vid sidan av
bilen. Simulatorns backspeglar ger ingen trafikinformation utan reflekterar bara en
statisk svart omgivning.

De tre projektorerna som projicerar den virtuella världen på skärmen framför
bilkupén har en upplösning på 625*1040 punkter vardera. Vägen och objekt
�långt fram� i den simulerade världen ser därför taggigare och kantigare ut än om
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de är �nära�. Detta kan ge föraren uppfattningen om att objekt ändrar form vid
horisonten, eller att objekt flyttar på sig.

Man kan välja om bilen ska vara manuellt eller automatiskt växlad och ifall
den ska vara fram- eller bakhjulsdriven. I denna studie var den, i enlighet med
mätbilen, manuellt växlad och framhjulsdriven.

Via en monitor utanför simulatorn kan experimentledaren se försökspersonen
och försökspersonen och experimentledare kan kommunicera via mikrofoner och
högtalare. I bilkupén är denna utrustning dold.

2.2.4.2 Teststräcka
Den 8,6 km långa teststräckan som kördes med mätbilen simulerades i körsimu-
latorn. Simulatorns sträcka motsvarade i kurvatur och omgivning den verkliga
sträckan. Skyltar, hus, busskurer, stolpar, träd, buskar och fält simulerades.
Bilderna nedan (figur 3-5) visar exempel på miljöer ur simuleringen. Dessutom
simulerades individuellt för varje försöksperson de möten som förekom när de
körde teststräckan första gången störningsfritt, utifrån tidigare nämnda kriterier,
med mätbilen. Även parkerade bilar längs vägen simulerades, vilket förekom i
några enstaka fall.

Figur 3  Teststräckans startpunkt.

Figur 4  Parkerad bil vid korsning. Ett inslag som illustrerar de individuella
simuleringarna.
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Figur 5  Miljö ur simuleringen av teststräckan.

2.2.4.3 Utförande
Först instruerades försökspersonen om köruppgiften (bilaga 3). Man skulle köra
samma sträcka tre gånger. Det enda som skilde mellan en försökspersons kör-
ningar var ifall rörelsesystemet var på eller av. Beroende på i vilken grupp för-
sökspersonen hade hamnat var systemet av antingen under andra eller under tredje
körningen. Innan körningarna påbörjades fick emellertid försökspersonen köra en
övningssträcka om 20 km, som i kurvatur och omgivning motsvarade samma typ
av väg som teststräckan.

I enlighet med körningen med mätbilen fick försökspersonen efter körningen
fylla i RSME-skalan och besvara ett antal frågor om körningen.

2.2.5 Insamling av data
2.2.5.1 Mätvariabler
Ett antal parametrar registrerades under körningarna med mätbilen och kör-
simulatorn. Några av dessa korrigerades och/eller användes för att härleda andra
mått. I simulatorn erhölls alla mått med mycket hög noggrannhet eftersom måtten
är parametrar i simuleringen, parametrar som härleds utifrån rattutslag, hanterande
av pedaler och simulatorns modell av bil och omgivning. Måtten trunkerades
(decimaler togs bort) till önskad noggrannhet. Parametrarna i mätbilen mättes
även de med hög noggrannhet. Endast bilens sidoläge mättes med avsevärt lägre
noggrannhet än i simulatorn, vilket diskuteras närmare under �Sidoläge� nedan. I
Tabell 1 nedan är de lagrade mätvariabler som användes i denna studie listade, där
de två högra kolumnerna anger noggrannheten i måtten.

Tabell 1  Tabell över de variabler som lagrades/härleddes under körningarna i
mätbilen och simulatorn. I tabellen anges med vilken noggrannhet måtten
lagrades.

Mätvariabler Noggrannhet i mätbil Noggrannhet i simulator

Sträcka [m] +/- 0,05 +/- 0,05
Hastighet [km/h] +/- 0,05 efter trunkering +/- 0,05 efter trunkering
Broms [på/av] - -
Sidoläge [cm] +/- 2 +/- 0,05 efter trunkering
Rattutslag [ O] +/- 0,05 +/- 0,05 efter trunkering
Motorvarv [RPM] +/- 0,5 +/- 0,05 efter trunkering
Long. acc. [m/s2] +/- 0,05 +/- 0,05 efter trunkering
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Sträcka
Sträckan som mätbilen färdades låg till grund för att kunna knyta alla övriga vari-
abler till bestämda positioner. All datajämförelse är självklart knuten till position.
Motsvarande gäller för sträckan som försökspersonerna färdades i simulatorn.

I och med onoggrannhet i utrustningen i mätbilen och det faktum att försöks-
personerna genade i en del kurvor, stämde inte den registrerade slutliga sträckan
med tidigare uppmätt sträcka (uppmätt med särskilt fordon för att möjliggöra kor-
rekt simulering i körsimulatorn). För att möjligöra jämförelse av data måste detta
korrigeras för, vilket beskrivs närmare i �Databearbetning� nedan. Att försöksper-
soner genade i simulatorkörningarna påverkar inte den slutliga sträckangivelsen.
Detta beror på att denna sträckangivelse är knuten till positioner längs vägen och
inte till färdad sträcka.

Hastighet
En standardbils hastighetsmätare visar oftast för hög hastighet, och det är inte
ovanligt att den visar så mycket som 5 km/h fel. Mätbilens faktiska hastighet upp-
mättes emellertid oberoende av hastighetsmätaren, varför mycket hög noggrann-
het efter kalibrering erhölls. Hastighetsmätaren i simulatorn förutsattes stämma
överens med mätbilen eftersom bilarna är av samma märke och modell. Lagrad
hastighet i simulatorn var självklart exakt eftersom hastigheten är en del av simu-
leringen.

Broms
Via bilens brytare för bromsljus var det möjligt att registrera när bromsen appli-
cerades. Bromsen mättes som en dikotom variabel, 1 (på) respektive 0 (av). I
simulatorn mättes emellertid bromskraft på en kontinuerlig skala. För att göra data
jämförbara mellan bil och simulator härleddes värdena 1 respektive 0 ur broms-
kraften. Den kraft som krävdes på mätbilens bromspedal för att bromsljusen
skulle tändas var omkring 7 N (ca 7 hg). En bromsning i simulatorn definierades
därför också som att en kraft om minst 7 N applicerades på pedalen.

Sidoläge
För mätbilen mättes sidoläge via ett kamerasystem och motsvarade avståndet från
vägens mittlinje till bilens vänstra sida. Kameran i systemet var placerad på bilens
tak i en takbox och kameran var riktad bakåt, se figur 6, där även mätområdet är
illustrerat. Inom mätområdet detekterade systemet förekomsten av vägmarke-
ringar i vägens mitt (mittlinjen). Mätområdets origo var placerat 81 cm till vänster
om bilens mitt (i längsgående riktning) och 278 cm bakom bilens bakaxel.
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Figur 6  Mätning av sidoläge.

Detta mått på sidoläge stämde emellertid inte överens med simulatorns definition.
I simulatorn motsvarade sidoläget avståndet från förarens näsa (ungefär) till mitt-
linjen. En korrektion måste därför göras i efterhand för antingen simulatorns eller
mätbilens mått. En korrektion krävde vägens kurvatur och bilens riktning längs
vägen, och dessa data fanns endast tillgängliga i simulatorn. Därför korrigerades
simulatordata.

Då bilen var stillastående var noggrannheten i mätvärdet för sidoläge 2 cm.
Noggrannheten mättes genom att i en av VTI:s lokaler låta systemet avgöra av-
stånd till vita markeringar på golvet som skulle motsvara vägmarkeringar. Av-
stånden var definierade på förhand. Noggrannheten påverkades inte mätbart av
krängningar i bilen. För att erhålla mätdata även mellan vägmarkeringarna, då
systemet användes på väg, linjärinterpolerades data fram. Detta påverkade sanno-
likt noggrannheten, men om man förutsätter att bilen förflyttades med approxi-
mativt konstant hastighet i sidled mellan två vägmarkeringar gav linjärinter-
polationen mycket bra resultat. I förhållande till vägens variation i bredd (ca 7 cm)
var mätsystemets noggrannhet god.

81cm

278 cm

Mätområde

Kamera

360cm

3,1 m
(std = 7 cm)
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Rattutslag
Rattutslag mättes i mätbilen med en potentiometer på rattstången. I simulatorn
fanns motsvarande data tillgängliga.

Motorvarv
Motorvarv registrerades både i mätbilen och i simulatorn. I bilen utnyttjades
bilens egna sensorer för denna parameter. I simulatorn fanns denna information,
som tidigare, tillgänglig i och med att den ingår i simuleringen.

Longitudinell acceleration
Acceleration och inbromsning mättes i mätbilen med G-kraftsmätare. Mot-
svarande data fanns tillgängliga i simulatorn.

2.2.5.2 Experimentledarens observationer av möten och övriga händel-
ser

Vid möten och andra (för denna studie) �störande� händelser (omkörningar,
parkerade fordon, möten med annat än fyrhjulig motortrafik etc.) vid körningarna
med mätbilen gjorde experimentledaren markeringar i filen för mätdata via
kontrollpanelen. Dessutom noterades händelsen i ett körprotokoll (se bilaga 4).
Mötena och de parkerade bilarna registrerades för att möjliggöra korrekta och
individuella simuleringar senare under simulatorkörningarna. Övriga händelser
kunde vara av värde ifall föraren vid senare utvärdering av mätdata skulle visa sig
ha gjort en svårförklarad manöver.

2.2.5.3 Databearbetning
Datainsamling och interpolation
Data samlades in med en frekvens på 25 gånger per sekund både i simulatorn och
mätbilen. I bearbetningen efteråt interpolerades en datapunkt per meter fram
eftersom jämförelsen skulle göras utifrån färdad sträcka. Den totala sträckan från
start till stopp var uppmätt i förväg, So = 8639 m. Detta motsvarar även den
sträcka som kördes i simulatorn. När försökspersonen kör i mätbilen blir den
registrerade sträckan Sm. Sm skiljer sig i de flesta fall från So på grund av mätonog-
grannhet och att förarna genar i kurvor. Därför måste varje positionsangivelse
multipliceras med en korrektionsfaktor, så att den totala sträckan i mätdata stäm-
mer med faktisk sträcka So. Denna korrektion påverkar inte noggrannheten i
mätdata.

Exkludering av sträckor i datajämförelser
Alla händelser under mätbilskörningarna kunde eller ansågs inte lämpliga att åter-
skapa i de individuella simuleringarna. Anledningen till det senare är att vi ville
ha så jämförbara körningar som möjligt i mätbil och simulator; en omkörning i
verkligheten kanske inte skulle ha genomförts på samma sätt eller vid samma
position i simulatorn som på den verkliga vägen. Om t.ex. en försöksperson inte
körde om en simulerad bil, skulle personen i princip kunna ligga bakom bilen
under hela körningen. Detta skulle ge ojämförbara data över en lång sträcka.
Nedanstående händelser är sådana som inte simulerats och som exkluderats i
dataanalysen när någon av mätbilskörningarna ingår i jämförelserna:
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•  fp kör om (både cyklar och andra bilar)
•  fp blir omkörd (om detta bedömts ha påverkat fp:s körning)
•  personer befinner sig på eller nära vägens högra körbana
•  långsamtgående fordon framför (t.ex. traktor, MC).

För jämförbarhetens skull har "störda" sträckor tagits bort genomgående när jäm-
förelser gjorts mellan mätbilskörningarna samt mellan första mätbilskörningen
och simulatorkörningarna. Om t.ex. en försöksperson körde om en cyklist under
den ena mätbilskörningen och detta bedömts påverka försökspersonens körbete-
ende i 300 meter, har motsvarande 300 meter för denna försöksperson uteslutits
även i den andra mätbilskörningen innan analysen.

Tekniska problem med utrustningen för mätning av mätbilens sidoläge or-
sakade visst bortfall av mätdata för enskilda försökspersoner. Vid jämförelser där
en körning med partier av bortfall ingick uteslöts motsvarande partier i de andra
körningar som ingick i jämförelsen.

Ungefär 250 m i början och slutet av körsträckan uteslöts därför att:

•  försökspersonerna startade från en parkering med mätbilen, men i simulatorn
startade försökspersonerna från stillastående på vägen,

•  mätutrustningen i mätbilen krävde vissa justeringar i början av varje körning
och

•  experimentledaren som satt med i mätbilen förklarade för försökspersonen att
denne skulle svänga in till en vändplats ungefär 250 meter före sträckans slut.

Total sträcka som således låg till grund för dataanalysen var 8 100 meter.

Videoupptagningar
Ingen systematisk analys av videoupptagningarna från mätbil och simulator gjor-
des. Filmerna från simulatorn användes främst för att se vad oväntade handlingar
kunde bero på, t.ex. kraftiga inbromsningar.

2.2.5.4 Definitioner av kurvor och raksträckor
Teststräckan delades upp i kurvor och raksträckor eftersom det även var av intres-
se att studera simulatorns validitet separat för kurvor och raksträckor. Uppdel-
ningen stöds av matematiska definitioner, men dessa är utformade efter vad som
mentalt uppfattas som kurvor och raksträckor. Totalt kunde 84% av den 8100 m
långa sträckan klassas i kurvor och raksträckor enligt de matematiska defini-
tionerna nedan.

Kurva
En kurva definierades som en sträcka på minst 50 meter där radien understiger
600 meter i början och slutet av sträckan och medelradien understiger 600 m. Det
får dessutom inte förekomma sträckor inom en kurva längre än 50 m där kurv-
radien är högre än 600 m. Vänsterkurvor identifierades av negativa kurvradier,
högerkurvor av positiva kurvradier.

Totalt 12 kurvor med en total sträcka på omkring 2700 m, sex åt höger och sex
åt vänster, identifierades matematiskt enligt denna definition. Dessa kurvor är dis-
tinkta och av samma karaktär (visuellt tolkat). Ytterligare två sträckor uppfattas
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som kurvor. Dessa var betydligt mer utdragna än de övriga kurvorna och variera-
de dessutom inbördes mycket i kurvradie. De bedömdes därför inte kunna klassas
varken som raksträckor eller kurvor.

Raksträcka
En raksträcka definierades som en sträcka om minst 50 meter där kurvradien
initialt, avslutningsvis och i medelvärde överstiger 1000 m. Det får dessutom inte
förekomma sträckor längre än 50 m där kurvradien är mindre än 1000 m inom en
raksträcka.

Utifrån denna definition omfattade den totala sträckan 16 raksträckor med en
total sträcka på drygt 3 700 m. En ideal raksträcka har en kurvradie som är oänd-
lig. Benägenheten att gena, som man ofta gör i vänsterkurvor om siktsträckan är
god, låg till grund för definitionen av raksträcka. Passage där man genar längs
sträckan faller utanför definitionen.

2.2.5.5 Dataanalyser
För jämförelse mellan mätbil och simulator kom främst variablerna hastighet och
sidoläge till användning. Varje försökspersons körning (M1, M2, S1 osv.) sam-
manfattades med medelvärde och spridning för dessa två mått för hela respektive
körning. Medelvärdena och spridningarna för de 35 försökspersonerna ingick
sedan i sin tur i parvisa t-test för att därigenom ge svar på frågan om gruppen av
försökspersoner har haft olika beteenden i mätbil och simulator. För att undersöka
om t.ex. medelhastigheten skilde mellan mätbils- och simulatorkörningarna,
genomfördes parvisa t-test på de 35 personernas medelvärden för mätbil och
simulator. I de fall fler än två körningar skulle jämföras, användes en typ av
variansanalys som skattar skillnaderna mellan en individs körningar ("upprepade
mätningar").

Det togs fram mått på hur lik varje försökspersons simulatorkörning var mät-
bilskörningen. Måtten ingick som beroende variabler i regressionsanalyser där
bakgrundsinformation från intervjuerna var oberoende variabler. Syftet var att
undersöka om det fanns några samband mellan försökspersonernas prestation och
deras bakgrund. Enkla mått bestående av de summerade absoluta skillnaderna
mellan variablerna meter för meter av mätbils- och simulatorkörningarna togs
fram liksom ett mer komplicerat mått som tog hänsyn till prestationen både i
mätbil och simulator, här kallat validitetsmåttet. Validitetsmåttet baserades på
medelkvadratfelen och utgjordes i stora drag av roten ur summan av medelkvad-
ratfelen för hastigheterna och sidoavståndet i mätbil respektive simulator. För att
komma runt problemet med olika skalor, skedde en normering med produkten av
standardavvikelsen. En närmare beskrivning av måttet återfinns i bilaga 5.

Osäkerhetsnivån sattes generellt till 5%, det vill säga en skillnad räknades som
signifikant när p-värdet i testet ≤0,05.
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3 Resultat
3.1 Bakgrundsdata om försökspersonerna
Tabellen nedan sammanfattar de viktigaste bakgrundsvariablerna för de 35
personer (21 män och 14 kvinnor) som fullföljde hela testprogrammet, dvs.
genomförde två godkända körningar på verklig väg i mätbilen och tre godkända
körningar i simulatorn.

Tabell 2  Beskrivning av några bakgrundsvariabler.

Kön
Man, n=21 Kvinna, n=14

Medel-
värde

Minsta
värde

Max-
värde

Standard-
avvikelse

Medel-
värde

Minsta
värde

Max-
värde

Standard-
avvikelse

Ålder 72,1 67 81 3,9 71,7 66 79,0 4,5

MMT, poäng 29,1 28 30 ,9 29,2 28 30 ,7

Trail Making A, s 40,8 23,7 70,4 13,5 43,3 21,0 86,4 18,0

Innehav av körkort,
antal år

49,3 40 58 4,9 43,0 32 50 5,1

Körsträcka senaste
veckan, km

274,1 20 1060 259,7 151,7 6 1000 261,3

Körsträcka under
normal vecka, km

165,7 13 650 160,5 116,4 6 500 154,5

Körsträcka under
sommaren, km

183,6 20 500 135,7 121,7 3 500 142,0

Körsträcka under
vintern, km

110,6 10 500 111,4 77,0 1 350 110,3

Körsträcka under år
1998, mil

1159,5 200 2200 603,7 780,0 120 1500 404,5

Andelen av kör-
sträckan i mörker

20,2 10 30 6,6 20,0 5 30 9,2

Andelen av kör-
sträckan i tätort

42,9 20 80 19,1 43,9 10 70 22,7

En kvinna var vid testtillfället 66 år, men fyllde 67 senare under året. Resultaten
från de kognitiva testen skilde inte signifikant mellan könen. Den genomsnittliga
körsträckan veckan innan försökspersonerna intervjuades om körvanorna var
längre än normalt både för männen och kvinnorna. Räknas den uppgivna normala
veckokörsträckan upp till en årsnivå, hamnar den över körsträckan för år 1998:
+34% och +29% för männen respektive kvinnorna.

Samtliga försökspersoner var pensionerade och bodde i egen lägenhet eller
villa. De flesta (28 st.) levde tillsammans med make/maka. 83% (29 st.) ägde en
egen bil, övriga hade tillgång till bil genom andra personer. Alla utom en person
använde glasögon i något sammanhang och 21 bar glasögon under bilkörning.

Eftersom man sade sig använda bilen oftare under vintern än under sommaren
(drygt 30% körde varje eller nästan varje dag under vintern medan motsvarande
andel var 20% på sommaren) och körsträckorna var längre under en normal som-
marvecka än under en vintervecka, innebär det att bilresorna var kortare under
vintern.
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På en fyra-gradig skala fick försökspersonerna ange hur svåra de upplevde 18
olika trafiksituationer, se tabell 2 nedan.

Tabell 3  Försökspersonernas uppfattning om olika trafiksituationer. Procentuell
fördelning på svarsalternativen.

Hur svårt upplever du följande: att… Lätt

%

Ganska
lätt
%

Ganska
svårt

%

Svårt

%

Totalt

%
�parkera? 34,3 60,0 5,7 0,0 100
�köra in på motorväg? 62,9 34,3 2,9 0,0 100
�köra i rusningstrafik? 14,3 60,0 25,7 0,0 100
�köra på landsväg? 85,7 11,4 2,9 0,0 100
�köra i halka? 2,9 45,7 45,7 5,7 100
�köra när du är trött? 0,0 31,4 48,6 20,0 100
�köra i främmande omgivning? 5,7 48,6 31,4 14,3 100
�backa? 17,1 54,3 25,7 2,9 100
�köra om? 25,7 54,3 17,1 2,9 100
�göra en vänstersväng på en ganska trafikerad väg?* 2,9 52,9 32,4 11,8 100
�köra i mörker? 8,6 37,1 45,7 8,6 100
�att köra in på en huvudled? 28,6 57,1 14,3 0,0 100
�byta fil? 20,0 60,0 17,1 2,9 100
�köra i korsningar? 11,4 57,1 28,6 2,9 100
�upptäcka vägmärken? 5,7 68,6 22,9 2,9 100
�hänga med i trafikrytmen? 45,7 45,7 8,6 0,0 100
�köra i tätort?* 29,4 61,8 8,8 0,0 100
�köra i kraftigt regn? 0,0 22,9 62,9 14,3 100
*34 personer svarade på denna delfråga.

Som svårast upplevdes att köra i kraftigt regn (77% svarade ganska svårt eller
svårt). Därefter följde att köra när man var trött (69%), köra i mörker (54%) och
halka (51%).

Några bakgrundsfrågor rörde huruvida man undvek att köra under olika om-
ständigheter. Att köra på vintern var något som 14% ogärna gjorde. Tvekade
något inför detta gjorde 43%, men var inte oroliga. Resterande 43% undvek inte
vinterkörning. I regn körde ogärna 6%, 34 % tvekade något inför detta men var
inte oroliga och resten undvek inte situationen. En person undvek helt rusnings-
trafik, var femte person körde ogärna, var fjärde tvekade lite men var inte orolig
och ungefär varannan undvek inte rusningstrafik. Mörker var den omständighet
som försöksdeltagarna mest ogillade att köra under: en person undvek det helt och
hållet, 23% gjorde det ogärna och 34% tvekade lite men var inte oroliga för
mörkerkörning (sålunda var det 40% som inte undvek mörkret). Minst "motstånd"
fanns mot att köra i tätorter: 86% undvek inte detta, 11% tvekade lite medan 3%
ogärna tog sig fram med bil i tätort.

Att samtala med medpassagerare tyckte 34% inte alls var krävande, 26% lite
krävande, 29% något krävande och 11% ganska krävande.

Försökspersonernas uppfattning om hur mycket man körde/kör jämfört med
jämnåriga framgår i tabell 4 nedan.
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Tabell 4  Körerfarenhet jämfört med jämnåriga.

Hur mycket man körde
jämfört med jämnåriga…

Mycket
mer
%

Mer

%

Lika
mycket

%

Mindre

%

Mycket
mindre

%

Totalt

%
�innan 65 års ålder 11,4 34,3 37,1 17,1 0,0 100,0
�efter 65 års ålder 8,6 34,3 37,1 17,1 2,9 100,0

Fler än 4 av 10 försökspersoner menade att de var mer aktiva bilförare än sina
jämnåriga, både före och efter 65-årsdagen.

Närmare hälften (46%) sade sig minskat på bilkörningen sedan de fyllde 65 år,
en tredjedel menade att det var oförändrat och var femte person hade ökat bilkör-
ningen.

Två av försökspersonerna hade de senaste två åren varit inblandade i en olycka
vardera där de ansåg sig inte vara vållande (blev påkörd bakifrån vid ett rödljus
respektive körde på ett motorvägsräcke i halka). En person hade varit vållande till
en olycka i en korsning genom att inte lämna företräde. Tre personer hade totalt
varit med om fyra mindre olyckor där ingen ersättning delats ut till någon part (två
av dessa inträffade i korsningar). Försökspersonerna fick även uppge hur många
tillbud de varit med om som bilförare de två senaste åren. Av dessa uppgav 13
personer totalt 28 tillbud, varav åtta inträffade i korsningar. En person hade varit
nära en olycka hela tio gånger.

3.2 Jämförelse mellan mätbil och simulator
Den första godkända mätbilskörningen jämförs i detta avsnitt med den första god-
kända simulatorkörningen efter att sträckor som omfattar händelser som inte
simulerades har uteslutits.

3.2.1 Hastighet
En översiktlig bild av hur hastigheten varierade under hela teststräckan ges i figur
7, som per meter visar den genomsnittliga hastigheten för de 35 försöksper-
sonerna.
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Figur 7  Genomsnittlig hastighet vid varje meter av sträckan för samtliga försöks-
personer.

Ca 2500 meter efter teststräckans startpunkt ändrades högsta tillåtna hastighet från
70 till 90 km/h. Delsträckorna då genomsnittshastigheten låg lägre i simulatorn
jämfört med mätbilen "togs ut" av de partier simulatorhastigheten var högre. Sett
över hela sträckan för samtliga försökspersoner blev därför genomsnittshastig-
heten ungefär densamma i mätbil och simulator. Hastighetsdata sammanfattas i
tabellen nedan.

Tabell 5  Jämförelse av hastighet i mätbil och simulator, hela sträckan och efter
hastighetsbegränsning.

Variabel M1
(samtliga

35 fp)

S1
(samtliga

35 fp)

Parvisa t-test
för de 35 fp:na

Medelhastighet, km/h
Hela sträckan 76,2 75,7 n.s.
Hastighetsbegränsning 70 km/h 67,9 64,7 p=0,002
Hastighetsbegränsning 90 km/h 80,1 80,6 n.s.

Hastighetens standardavvikelse, km
Hela sträckan 7,5 12,1 p<0,001
Hastighetsbegränsning 70 km/h 4,3 8,7 p<0,001
Hastighetsbegränsning 90 km/h 5,2 9,9 p<0,001

Uppdelat på hastighetsbegränsning, visade det sig att hastigheten var signifikant
lägre på 70-sträckan i simulatorn. En tänkbar förklaring kan vara att 70-sträckan
låg i början av försöket och att det var tillvänjningen vid simulatorn som gav den
mindre skillnaden på 90-sträckan. Variationen i hastighetsdata skilde som synes
mycket mellan mätbil och simulator, och oavsett hastighetsbegränsning var nivå-
erna signifikant olika. För att bättre förstå hur skillnaden i hastighetsspridning
uppkom mellan mätbil och simulator har figur 8 tagits fram. Den visar de två sista
kilometrarna av en försökspersons första körningar i mätbil respektive och simu-
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lator. Under denna delsträcka mötte försökspersonen inga andra fordon under
mätbilskörningen.

Figur 8  Exempel på hastighetsprofiler för en person, del av teststräckan.

Denna typ av sågtandade profil för simulatorhastigheten var inte ovanlig. Detta
hänger ihop med försökspersonernas svårigheter att hålla eftersträvad hastighet i
simulatorn (se närmare i avsnitt 3.7.2). Omväxlande släppte man på gasen/broms-
ade och gasade i strävan att hålla den önskade hastigheten.

Delas hela sträckan in i kurvor och raksträckor enligt definitionerna i avsnitt
2.2.5.4, fann vi att hastigheten går ner mer i kurvorna i simulatorn jämfört med i
mätbilen. Störst differens, 3,3 km/h, (och enda signifikanta skillnaden vid de par-
visa t-testen) uppträdde i vänsterkurvorna, se figur 9.
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Figur 9  Medelhastighet för alla försökspersoner i mätbil och simulator efter
linjeföring.

Mätbilens hastighetsvariation var på samma nivå oavsett linjeföringen, medan
variationen i simulatorn tenderade att minska något i kurvorna jämfört med rak-
sträckor (figur 10).
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Figur 10  Hastighetens medelspridning för alla försökspersoner i mätbil och
simulator över kurvor och raksträckor.

För att studera om förarnas beteende vid accelerationer skiljde mellan de olika
miljöerna, valdes den delsträcka ut som innehöll växlingen från 70 till 90 km/h
som högsta tillåtna hastighet. Från första mätbils- och simulatorkörningen bestäm-
des sedan maximal acceleration under den delsträckan, se figur 11.



VTI rapport 464 35

Sträcka, meter

28002750270026502600255025002450

M
ax

im
al

 a
cc

el
er

at
io

n,
 m

/s
2

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

0.0

S1

M1

Figur 11  Maxacceleration i den del av teststräckan där högsta tillåtna hastighet
ändrades från 70 till 90 km/h (var skyltarna stod är markerat med en vertikal
linje).

Som synes var den maximala acceleration under stora delar av den aktuella del-
sträckan mer än dubbelt så stor i simulatorn som i mätbilen. När hastighetsbe-
gränsningen ökade till 90 km/h, förekom upp till tre gånger kraftigare accelera-
tioner i simulatorn jämfört med mätbilen. Även den genomsnittliga accelerationen
i simulatorn låg på en högre nivå jämfört med mätbilen (ej redovisad).

3.2.2 Sidoläge
Det genomsnittliga avståndet från bilens vänstra sida till mittlinjen längs sträckan
för alla försökspersoner framgår av figur 12. Figuren bygger på data där viss
exkludering har gjorts enligt avsnitt 2.2.5.3. Man måste ha i åtanke den större
osäkerhet som finns i uppmätta avstånd från mätbilskörningarna när dessa data
tolkas.
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Figur 12  Genomsnittligt avstånd till mittlinjen vid varje meter av sträckan för
samtliga försökspersoner.

Figuren kan sägas ge en indirekt bild av vägens linjeföring: i vänsterkurvor är av-
ståndet till mittlinjen i regel kort medan i högerkurvor placerades bilen nära kant-
linjen. När föraren valde att gena genom vänsterkurvor och överskrider mittlinjen
blev avståndet enligt vår definition negativt. Vi ser dels att försökspersonerna
varierade bilens sidoplacering mer i simulatorn än i mätbilen och att de valde att
placera bilen längre ifrån mittlinjen i simulatorn. Tabellen nedan presenterar detta
i siffror tillsammans med uppdelning på hastighetsbegränsning.

Tabell 6  Jämförelse av sidoläget i mätbil och simulator, hela sträckan och efter
hastighetsbegränsning.

Variabel M1
(samtliga

35 fp)

S1
(samtliga

35 fp)

Parvisa t-test
för de 35 fp:na

Medelavstånd, cm
Hela sträckan 57,6 68,2 p<0,001
Hastighetsbegränsning 70 km/h 62,0 65,8 n.s.
Hastighetsbegränsning 90 km/h 55,7 69,3 p<0,001

Avståndets standardavvikelse, cm
Hela sträckan 30,2 40,0 p<0,001
Hastighetsbegränsning 70 km/h 30,3 43,7 p<0,001
Hastighetsbegränsning 90 km/h 29,9 38,2 p<0,001

Vi ser att den signifikanta skillnaden mellan körningarna beträffande avståndet
kan knytas till 90-sträckan; i simulatorn låg försökspersonerna i genomsnitt 15 cm
närmare kantlinjen jämfört med mätbilen. Spridningen var i stort densamma oav-
sett hastighetsbegränsning i mätbil respektive simulator.

När kurvor och raksträckor studerades separat, visade det sig att avståndet till
mittlinjen var drygt 20 cm större i högerkurvorna i simulatorn jämfört med mät-
bilen, se figur 13.
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Figur 13  Medelavstånd till mittlinjen för alla försökspersoner i mätbil och simu-
lator efter kurvor och raksträckor.

Beträffande variationen, var skillnaderna mellan mätbil och simulator signifikanta
på alla tre av dessa delsträckor. Något gemensamt mönster fanns inte. Störst sprid-
ning under mätbilskörningarna uppträdde i högerkurvorna där spridningen i simu-
latorn var minst, medan det omvända förhållandet rådde i vänsterkurvorna.
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Figur 14  Spridningen i avståndet till mittlinjen för alla försökspersoner i mätbil
och simulator över kurvor och raksträckor.

3.2.3 Användning av broms
I denna valideringsstudie ingick inga kritiska situationer som skulle ha kunnat för-
anleda kraftiga inbromsningar. Eftersom även "störande" händelser under kör-
ningen exkluderats innan följande analys, borde bromsandet ha varit relativt be-
gränsat.

Bromspedalen användes mer frekvent i simulatorn än i mätbilen, ett inte
oväntat förhållande sett i perspektivet av den större hastighetsvariationen i simu-
latorn. Under den första mätbilskörningen använde 40% av försökspersonerna
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(14 st.) bromsen. I genomsnitt bromsade dessa personer omkring två gånger (2,3
ggr., varierade från 1 till 6 gånger) och i snitt under 35 meter. I simulatorn var det
nästan dubbelt så många försökspersoner (26 st.) som bromsade och varje person
tryckte på bromsen mer än vid dubbelt så många tillfällen (i genomsnitt 4,7 ggr.,
varierade från 1 till 16 gånger) fast under en kortare genomsnittlig sträcka, knappt
30 m.

Försökspersonerna bromsade inte bara oftare i simulatorn utan även hårdare,
vilket figuren nedan illustrerar. I figuren visas maxvärdet på retardationen för
varje försöksperson, där mätbilsvärdena avsatts på x-axeln och simulatorvärdena
på y-axeln.
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Figur 15  Största retardation under första mätbils- och simulatorkörningen per
försöksperson.

Några försökspersoner gjorde kraftiga inbromsningar i såväl mätbil som simu-
lator. Det största värdet från mätbilen beror på att försökspersonen tog fel på
broms och koppling. Det näst största värdet, på omkring 3 m/s2, härrör från en
oförklarad kraftig inbromsning. De högsta värdena från simulatorn, 7-9 m/s2, mot-
svarar mycket kraftiga inbromsningar, "tvärnitar".

3.2.4 Rattrörelser
Figur 16 visar hur mycket större rattrörelser som förekom i kurvorna i simulatorn
jämfört med mätbilen.
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Figur 16  Variation i rattrörelser, jämförelse mellan mätbil och simulator.

Oavsett vägens kurvatur, var rattrörelsernas variationer större i simulatorn än i
mätbilen (p<0,001).

3.2.5 Motorns varvtal
Flera av försökspersonerna framförde efter simulatorkörningen synpunkten att
ljudnivån var låg. Normalt ger ett högt motorljud/hackande motor/minskad accele-
rationsförmåga, vid t.ex. omkörning, signal om när det är dags att byta växel. I
simulatorn har emellertid någon kalibrering inte skett vad gäller motorns ljudnivå
relativt växel och hastighet. Att försökspersonerna ofta låg kvar på lägre växlar än
normalt i höga hastigheter eller hade en hög växel ilagd i låga hastigheter kan vara
en följd av detta.

Ett försök att kvantifiera hur ofta försökspersonerna hade "fel" växel i, har
gjorts genom att bestämma andelen av körningen, där varvtalet ligger utanför
intervallet 1200-3500 RPM. Den lägre gränsen motsvarar ungefär körning i
50 km/h med den femte växeln ilagd och den övre gränsen 80 km/h med trean i.

Sett över samtliga försökspersoner uppgick andelen av mätbilsvärdenas obser-
vationer med "fel" växel till endast 0,23%. Motsvarande andel för simulatorn var
3,3%, dvs. en nästan 15 gånger större andel. De individuella variationerna var
stora i simulatorn, alltifrån 0% (tre personer) till 56% (en person som körde med
tredje växeln ilagd nästan hela tiden).

3.3 Jämförelse mellan simulatorkörningarna
I denna analys ingår samtliga mätvärden från den 8100 meter långa sträckan. För
varje mått har dels inlärningseffekten undersökts (alla tre simulatorkörningar in-
går, den första benämns S1, den andra S2 och den sista S3) och dels har rörelse-
systemets inverkan studerats (andra och tredje körningen ingår, körning med
rörelsesystemet inkopplat jämförs med körning då systemet var urkopplat, oavsett
ordning).
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3.3.1 Hastighet
3.3.1.1 Inlärningseffekt
Ur tabellen nedan framgår den tydliga effekten på hastigheten, såväl medelvärde
som spridning, allteftersom försökspersonerna körde i simulatorn.

Tabell 7  Jämförelse av hastigheten i de tre simulatorkörningarna.

Variabel S1
(samtliga

35 fp)

S2
(samtliga

35 fp)

S3
(samtliga

35 fp)

Variansana-
lys (upprep.
mätn.) för de

35 fp:na
Medelhastighet, km/h

Hela sträckan 75,6 77,3 77,6 p=0,001
Hastighetsbegränsning 70 km/h 64,7 67,0 68,0 p<0,001
Hastighetsbegränsning 90 km/h 80,6 82,0 81,9 p=0,042

Hastighetens standardavvikelse, km
Hela sträckan 12,1 11,4 11,1 p<0,001
Hastighetsbegränsning 70 km/h 8,7 8,1 7,7 ns
Hastighetsbegränsning 90 km/h 9,9 9,5 9,6 p<0,001

Efter första körningen höjdes den genomsnittliga hastighetsnivån sett över hela
sträckan med omkring 2 km/h för att ligga kvar på samma nivå även den tredje
körningen (ingen signifikant skillnad erhölls med parvisa t-test mellan S2 och S3).
Ett liknande mönster kunde ses för 90-sträckan, medan hastighetshöjningen var
kontinuerlig på 70-sträckan. Spridningen sjunker kontinuerligt efterhand som för-
sökspersonerna genomför testproceduren, dock är denna minskning inte signi-
fikant på 70-sträckan.

3.3.1.2 Rörelsesystemets inverkan
Ingen inverkan av rörelsesystemet på medelhastigheten eller hastighetssprid-
ningen kunde statistiskt påvisas. Medelvärdena presenteras i tabell 8.
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Tabell 8  Jämförelse av hastigheten i simulatorkörningar med respektive utan
rörelsesystemet inkopplat.

Variabel M
(samtliga

35 fp)

U
(samtliga

35 fp)

Parvisa t-test
för de 35 fp:na

Medelhastighet, km/h 77,6 77,3 n.s.
Hastighetens standardavvikelse, km 10,8 11,7 n.s.

3.3.2 Sidoläge
3.3.2.1 Inlärningseffekt
Avståndet till mittlinjen tenderade att öka när försökspersonen vande sig vid
simulatormiljön. Variationen av bilens sidoläge på "körbanan" minskade klart.

Tabell 9  Jämförelse av sidoläget i de tre simulatorkörningarna.

Variabel S1
(samtliga

35 fp)

S2
(samtliga

35 fp)

S3
(samtliga

35 fp)

Variansanalys
(upprep.

mätn.) för de
35 fp:na

Medelavstånd, cm 68,3 69,4 71,3 n.s.
Avståndets standard-
avvikelse, cm

40,2 38,7 36,1 p<0,001

Variansanalysen med upprepade mätningar visade dock inte på någon statistisk
skillnad mellan de tre körningarna beträffande medelavståndet. Med ett parvis t-
test erhölls emellertid en signifikant skillnad mellan S1 och S3.

3.3.2.2 Rörelsesystemets inverkan
Inget av måtten för sidoläget kunde visa på någon statistisk skillnad mellan kör-
ningar med respektive utan rörelsesystemet.

Tabell 10  Jämförelse av sidoläget i simulatorkörningar med respektive utan
rörelsesystemet inkopplat.

Variabel M
(samtliga

35 fp)

U
(samtliga

35 fp)

Parvisa t-test
för de 35 fp:na

Medelavstånd, cm 70,4 70,3 n.s.
Avståndets standard-
avvikelse, cm

37,2 37,7 n.s.
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3.3.3 Användning av broms
I tabellen nedan jämförs användningen av bromsen.

Tabell 11  Bromsandet i simulatorkörningen.

Variabel S1 S2 S3 Test av
signifikans

Andel (och antal) som bromsade 74 %
(26 st)

54 %
(19 st)

54 %
(19 st)

n.s.
(χ2)

Antal ggr bromsande fp använde
bromsen

Genomsnittlig bromssträcka,
meter

4,7

30

4,1

36

3,5

30

n.s.
(ANOVA)

p=0,013
(ANOVA)

Tendensen var att andelen som bromsade minskade och de som bromsade tryckte
färre gånger på pedalen efterhand om man körde i simulatorn (dock ej signifikanta
skillnader). Den genomsnittliga längden på bromssträckan varierade signifikant
mellan gångerna, men här uppträdde inte något mönster. Fem personer bromsade
inte någon gång under de tre körningarna medan en person bromsade tio gånger
per körning. Observera att testen här gjordes gruppvis och inte på de individuella
skillnaderna.

3.3.4 Motorns varvtal
Vi såg tidigare att det fanns stora skillnader mellan mätbil och simulator vad
gäller andelen av teststräckan som försökspersonerna hade "fel" växel i, vilket i
denna undersökning motsvarades av att motorvarvtalet låg utanför intervallet
1200-3500 RPM.

Det går inte att se att försökspersonerna bättre anpassade växelläget till hastig-
heten ju mer man körde i simulatorn. Jämförs körningar med respektive utan
rörelsesystemet inkopplat, fanns en tendens att med systemet inkopplat ökade an-
delen av sträckan med felaktigt växelval, se tabell 12.

Tabell 12  Andel av körsträckan med motorvarvtal utanför intervallet 1200-3500
RPM.

S1 S2U S2M S2 S3U S3M S3
3,3 1,9 3,8 2,9 3,3 3,6 3,4

3.4 Samband mellan försökspersonernas karakteristika
och prestation i simulatorn

Kan de individuella skillnaderna i körsätt i simulatorn förklaras av de fakta om
försökspersonerna som inhämtades via intervjuerna? Detta undersöktes genom
regressionsanalyser där beroende variabler dels var hastighetens och dels sido-
lägets medelspridning. Denna medelspridning bildades genom att först beräkna
spridningen för raksträckor, höger- och vänsterkurvor separat för varje deltagande
person och därefter summera de tre spridningarna och dividera med tre. De
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oberoende variablerna utgjordes av variabler som beskrev personernas körerfaren-
het, olycksinblandning, ålder osv.

I detta avsnitt presenteras även könsskillnaderna beträffande hastighetens och
sidolägets medelvärden och variation.

3.4.1 Hastighetens och sidolägets samband med bakgrundsvariab-
lerna

När ett stort antal av bakgrundsvariablerna ingick i en stegvis regression (p=0,05
för att variabeln ska tas in i modellen), blev resultatet nedanstående när medel-
spridningen av hastigheten ansattes som beroende variabel.

Tabell 13  Regressionsmodell med medelhastighetsspridningen som beroende
variabel.

Ostandardiserade
koefficienter

Standardi-
serade koef-
ficienter

B Standard-
fel

Beta t Sig.

Konstant 9.080 .905 10.036 .000
Antal tillbud de två
senaste åren .460 .108 .625 4.263 .000
Andelen mörkerkörning -6.23E-02 .027 -.317 -2.288 .030
Svårigheter att backa
(1=lätt osv. till 4=svårt) .581 .277 .311 2.095 .045

Resultatet tolkas enligt följande: ju fler tillbud en person har varit med om och ju
större problemen att backa upplevdes, desto större blev hastighetsvariationen i
simulatorn. Vidare hade en person med stor andel mörkerkörning mindre variation
i hastigheten än en person med liten andel. Modellen med de tre variablerna hade
en förklaringsgrad på 47%.

Samma analys genomfördes med medelspridningen av sidoläget som beroende
variabel. Endast en bakgrundsvariabel visade sig då ha ett signifikant samband
med sidoläget: "antalet tillbud". Denna modell hade en förklaringsgrad på 26%.

3.4.1.1 Hastighet, sidoläge och kön
Skillnaden mellan könen beträffande medelhastighet och hastighetens spridning
framgår ur figurerna 17 och 18.
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Figur 17  Medelhastighet i de tre simulatorkörningarna efter kön.

12.4 11.611.2 11.811.3 10.9

0

10

20

30

40

50

Män (p=0,001) Kvinnor (p<0,001)

K
m

/h

S1
S2
S3

Figur 18  Hastighetens medelspridning i de tre simulatorkörningarna efter kön.

Andra och tredje körningen för männen var lika vad gäller medelhastigheten. För
kvinnorna var ökningen av medelhastigheten stegvis. Hastighetens spridning
skilde mellan körningarna för bägge könen. För kvinnorna uppträdde den
minskade spridningen först i tredje körningen.

Motsvarande data för avståndet till mittlinjen presenteras i figur 19 och 20.
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Figur 19  Medelavstånd till mittlinjen i de tre simulatorkörningarna efter kön.
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Figur 20  Spridningen hos avståndet till mittlinjen i de tre simulatorkörningarna
efter kön.

Trenden var densamma för män och kvinnor: man ökade avståndet till mittlinjen
allteftersom körningarna pågick (dock ej signifikant). Notera att kvinnorna höll i
genomsnitt upp till 10 cm längre avstånd till mittlinjen än männen i simulatorn.
Kvinnorna varierade placeringen av bilen på "körbanan" mindre än männen och
minskade, liksom männen, tydligt sin spridning ju mer vana de fick vid simu-
latorn.
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3.5 Samband mellan prestationen i mätbil och simulator
och försökspersonernas karakteristika

Nästa steg är att försöka förklara den skillnad som fanns mellan en persons mät-
bils- och simulatorkörning. Det behövdes då ett mått som kvantifierade denna
skillnad, vilket sedan kunde användas för att undersöka om det förekom några
samband med bakgrundsvariablerna. I detta avsnitt har först ett enkelt mått bestå-
ende av summan av de absoluta skillnaderna i varje mätpunkt för dels hastigheten
och sidoläget separat, och dels summan dessa två mått beräknats. Ytterligare ett
totalt mått har härletts, fortsättningsvis kallat validitetsmåttet, som tar hänsyn både
till hastighet och sidoläge, se bilaga 5.

Dessa mått har sedan använts på samma sätt som i tidigare regressionsanalyser
för att undersöka hur prestationen hänger samman med bakgrundsvariablerna.

3.5.1 Hastigheten
En regressionskörning mellan summan de absoluta skillnaderna mellan hastig-
heten i mätbilen och simulatorn och flertalet av bakgrundsvariablerna som obero-
ende variabler, gav en modell som bara innehöll en signifikant variabel: antalet
lindriga olycksinblandningar.

Tabell 14  Resultatet av en regressionsanalys där summan av de absoluta hastig-
hetsskillnaderna mellan mätbil och simulator förklaras med bakgrundsvariabler.

Ostandardiserade
koefficienter

Standardi-
serade koef-
ficienter

B Standard-
fel

Beta t p-värde

Konstant 51821 2619 19.785 .000
Antal olyckor man har
varit inblandad i de
senaste två åren då ingen
ersättning betalades ut till
någon part

21110 6049 .537 3.490 .002

Tolkningen av modellen blir rimlig: ju fler olyckor av den här typen man varit in-
blandad i, desto större är hastighetsskillnaden mellan mätbil och simulator. Mo-
dellen förklarade knappt 29% av spridningen i detta hastighetsmått.

3.5.2 Sidoläge
Analogt med hastighetsanalysen ovan, genomfördes en regressionsanalys för sido-
läget.
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Tabell 15  Resultatet av en regressionsanalys där summan av de absoluta skill-
naderna i sidoläget mellan mätbil och simulator förklaras med bakgrunds-
variabler.

Ostandardiserade
koefficienter

Standardi-
serade koef-
ficienter

B Standard-
fel

Beta t p-värde

Konstant 215839 8653 29.944 .000
Antal tillbud man varit
inblandad i de två senaste
åren

10143 4108 .411 2.469 .019

Modellen förklarade 17% av spridningen i sidolägesmåttet. Även här är resultatet
rimligt: personer som ofta har varit nära att råka ut för en olycka i trafiken, upp-
visar körningar som skiljer sig mer med avseende på sidolägesplaceringen än per-
soner som varit med om färre tillbud.

3.5.3 Totala mått
Adderas de två måtten för hastighet och sidoläget som togs fram ovan till ett
sammanfattande mått och sedan samma typ av regressionsanalys genomförs på
det nya måttet, blir resultatet enligt nedan.

Tabell 16  Resultatet av en regressionsanalys där summan av de absoluta skill-
naderna i hastighet och sidoläge mellan mätbil och simulator förklaras med bak-
grundsvariabler.

Ostandardiserade
koefficienter

Standardi-
serade koef-
ficienter

B Standard-
fel

Beta t p-värde

Konstant 269156 8543 31.506 .000
Antal tillbud man varit
inblandad i de två senaste
åren

11449 4055 .458 2.823 .008

Modellen blev lik den när enbart skillnaderna i sidoläget beaktades. 21% av varia-
tionen förklaras.

Analysen med validitetsmåttet ger ett annorlunda resultat och en bättre förkla-
ringsgrad, se tabell 17.
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Tabell 17  Resultatet av en regressionsanalys med validitetsmåttet.

Ostandardiserade
koefficienter

Standardi-
serade koef-
ficienter

B Standard-
fel

Beta t p-värde

Konstant .880 .197 4.468 .000
Svårigheter att köra i
kraftigt regn? (1=lätt =>
4=svårt)

.230 .065 .518 3.554 .001

Antal olyckor man varit
inblandad i de senaste två
åren då ersättning betala-
des ut till någon part

.332 .095 .509 3.492 .002

De två variablerna förklarade omkring 41% av variationen i det sammanfattande
måttet. Försökspersoner som bäst kunde återupprepa mätbilskörningen i simula-
torn var, enligt denna analys, sålunda personer som inte har några problem att
köra i kraftigt regn och som inte varit inblandad i några (lindriga) olyckor.

3.6 Jämförelse mellan mätbilskörningarna
För att få en uppskattning på normal variabilitet mellan två i princip lika kör-
ningar för en och samma person, har de två mätbilskörningarna jämförts med var-
andra med avseende på hastighet och sidoläge. Innan analysen exkluderades
partier som beskrivits i avsnitt 2.2.5.3.

3.6.1 Hastighet
De två godkända mätbilskörningarna var mycket snarlika varandra med avseende
på de sammanfattande måtten för hastigheten, se tabellen nedan.

Tabell 18  Jämförelse av hastigheten i de bägge mätbilskörningarna.

Variabel M1
(samtliga

35 fp)

M2
(samtliga

35 fp)

Parvisa t-test
för de 35 fp:na

Medelhastighet, km/h 76,2 76,7 p=0,014
Hastighetens standardavvikelse, km 7,5 7,4 n.s.

Vid det parvisa t-testet föll skillnaden på 0,5 km/h emellertid ut som en signifikant
ökning av hastigheten.

3.6.2 Sidoläge
Den första och andra mätbilskörningen var, sett till medelavståndet till mittlinjen
och hur detta avstånd varierade, i genomsnitt lika: inga signifikanta skillnader er-
hölls.
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Tabell 19  Jämförelse av sidoläget i de bägge mätbilskörningarna.

Variabel M1
(samtliga

35 fp)

M2
(samtliga

35 fp)

Parvisa t-test
för de 35 fp:na

Medelavstånd, cm 57,6 59,0 n.s.
Avståndets standardavvikelse, cm 30,3 30,3 n.s.

3.6.3 Inom-individvariation
Skillnaderna mellan en persons bägge mätbilskörningar var betydligt mindre än
skillnaderna mellan mätbils- och simulatorkörningar. Eftersom detta förhållande
rådde, hade vi en grund för att tolka att skillnaderna mellan en persons mätbils-
och simulatorkörningar berodde på de olika miljöerna och inte på variationer i in-
dividens körsätt.

3.7 Hur körningarna upplevdes
3.7.1 Mätbilen
3.7.1.1 Försökspersonernas omdömen
Innan försöket uppgav samtliga att de mådde bra. En person hade sovit dåligt
under natten, men det berodde på värk i benen efter en cykelolycka.

Alla tyckte att körningarna i mätbilen kändes helt eller nästan helt som när de
kör annars. Den mentala belastningen som bilkörningen medförde upplevdes som
liten: det genomsnittliga värdet på RSME-skalan var 14 (min 0 max 40, stdev.
11). Beskrivet i ord, menade sju personer att körningen var lite krävande och en
person att den var något krävande. Fem blev "ytterst lite" frusterade.

Nio av tio menade att det kändes (helt eller ganska mycket) som om de körde
ensamma största delen av tiden trots experimentledarens närvaro (för försöksper-
sonerna benämnd som tekniker). Tolv personer blev lite distraherade av någonting
i eller utanför bilen under färden, som t.ex. djur på vägen, omkörande, långsamma
och parkerade bilar. Ytterligare en distraherande faktor var att utrustningen
behövde korrigeras under korta stunder. Detta förklarades av �teknikern� som att
en kamera som filmade omgivande trafik glappade.

På frågan "På vilka sätt kan du ha kört annorlunda i vår bil än du normalt sett
annars gör?" svarade flertalet (23 av 35) att de inte körde på något annorlunda sätt
i mätbilen jämfört med normalt. Övriga kommentarer på denna öppna fråga har
sammanställts i figuren nedan.
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Figur 21  På vilka sätt försökspersonerna kan ha kört annorlunda i mätbilen jäm-
fört med normalt, antal personer (totalt antal försökspersoner=35).

3.7.1.2 Experimentledarens omdömen
Experimentledaren (E2) gjorde subjektiva bedömningar av förarens nackstyvhet
samt hur säker och behaglig bilfärden kändes. I de 31 körningar som nackstyvhet
skattades, var 46% av förarna rörliga, 26% ganska rörliga, 14% lite styva och 3%
(en person) styv. Totalt 71% av körningarna upplevdes som säkra, 17% som
ganska säkra och 11% som lite osäkra. Experimentledaren fann 37% av bilfär-
derna behagliga, 43% ganska behagliga, 14% lite obehagliga och 6% som obe-
hagliga.

Fanns det något samband mellan dessa variabler och körprestationen i mätbilen
uttryckt dels i hastighetens och dels sidolägets medelspridning1? Två regressions-
analyser genomfördes med bedömningarna som oberoende variabler och medel-
spridningarna som beroende men gav inga signifikanta samband.

3.7.2 Simulatorn
Den mentala arbetsbelastningen i simulatorn upplevdes som större än i mätbilen.
Medelvärdet på RSME-skalan för simulatorkörningen blev 33 (min 5 max 80,
stdev. 20). Att simulatorn totalt sett var mycket eller helt och hållet realistisk (al-
ternativen att välja på var "Inte alls", "Lite", "Ganska", "Mycket" och "Helt och
hållet") ansåg 32% av försökspersonerna. Beträffande raksträckor var motsvar-
ande andel 66%. Endast 29% menade att kurvorna var mycket eller helt realistiskt
återgivna i simulatorn. Lika stor andel tyckte att kurvorna var "lite" realistiska.

Åtta personer (23%) kände inte igen teststräckan de körde i mätbilen som åter-
skapats i simulatorn. Lika många kände igen sträckan lite grand och resten
svarade något av alternativen "Väl", "Ganska väl" eller "Mycket väl". Sju per-
soner (20%) blev tröttare efterhand som körningarna i simulatorn pågick och dub-
belt så många uppgav att de blev mer koncentrerade. Fem personer blev efterhand

                                                
1 Medelspridningen bestämdes på samma sätt som i avsnitt 3.4.
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mindre stressad, medan en person blev mer stressad av simulatorförsöket. 24 per-
soner eller 69% tittade oftare på hastighetsmätaren i simulatorn än de normalt gör.

Med den öppna frågan "Vilka skillnader tyckte du att det fanns mellan att köra
i simulatorn och vår bil?" fångades försökspersonernas åsikter in vid intervjun
efteråt. De skillnader mellan simulatorn och mätbilen som beskrevs av försöks-
personerna redogörs för i figur 22.
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Figur 22  Skillnader mellan simulatorn och mätbilen som nämndes av försöks-
personerna, antal personer (totalt antal försökspersoner=35).

De ovan beskrivna skillnaderna påverkade körningen på så sätt att 13 personer
sade att de hade svårt att hålla hastigheten, lika många körde mer tveksamt/hade
en osäker körstil, och sju personer körde mer instabilt. Sex försökspersoner mena-
de att de inte körde annorlunda i simulatorn jämfört med en verklig bil.

Eftersom försökspersonerna satt ensamma i bilkupén under försöket i simu-
latorn, har experimentledaren inte kunnat ge några subjektiva omdömen om kör-
ningarna.

3.7.3 Skillnader mellan mätbil och simulator
Det fanns svaga (ej signifikanta) samband mellan hur mentalt arbetsbelastande
försökspersonen bedömde körningen och medelhastigheten personen höll i mätbil
respektive simulator. Ju mer krävande köruppgiften upplevdes, desto lägre var
medelhastigheten. De tendenser som fanns vad gäller RSME-värdet och hastig-
hetsspridning, pekade på en ökande spridning vid större uppgiven mental belast-
ning.

Med hjälp av de videoupptagningar som gjordes både i mätbil och simulator,
skulle en jämförelse av t.ex. hur ofta fp tittade på hastighetsmätaren göras. Detta
har på grund av resursskäl ej genomförts.
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4 Diskussion
Överlag kan konstateras att försökspersonerna körde i stort sätt på samma sätt i
simulatorn som i den instrumenterade bilen. De viktigaste skillnaderna mellan
simulator och mätbil vid jämförelsen mellan M1 och S1, dvs. själva validerings-
jämförelsen, var följande:

1. Medelhastigheten var lägre i simulatorn på 70-sträckor.
2. Försökspersonerna körde längre åt höger på vägbanan i simulatorn.
3. Variationen i hastighet, sidoläge och rattutslag var större i simulatorn.
4. Försökspersonerna bromsade betydligt oftare och hårdare i simulatorn.
5. Inlärningseffekter, såsom ökad hastighet och mindre variation i hastighet och

sidoläge, uppträdde i betydligt större grad i simulatorn.

Om hela sträckan analyseras med avseende på hastighet och sidoläge påverkas
medelvärde och variation av konstanta nivåskillnader som uppstår till följd av
kurvatur och skillnader i hastighetsbegränsning. Detta var inte önskvärt i alla ana-
lyser, varför vi valde att dela upp analyserna, dels på kurvor och raksträckor, dels
på 70- och 90-sträckor. Flera av resultaten visade sig mycket riktigt variera med
avseende på kurvatur och hastighetsbegränsning.

Nedan diskuteras de enskilda resultaten med hänsyn till eventuella felkällor
och förklarande faktorer.

4.1 Hastighet i simulator och mätbil
4.1.1 Valideringen - hastighet
Försökspersonerna körde långsammare i simulatorn än i mätbilen på 70-sträckan
men inte på 90-sträckan. Det är ett svårförklarat fenomen. En spekulation är att
försökspersonerna kände sig mer manade att hålla sig under hastighetsbegräns-
ningen i simulatorn än i verkligheten eftersom en försöksperson förmodligen
känner sig mer bevakad i simulatorn. Både i simulatorn och i mätbilen låg sanna
hastigheten under 70 km/h på 70-sträckan. Hastighetsmätarna, som var av samma
typ i simulator och mätbil, visade sannolikt några km/h mer.

I simulatorn liksom i mätbilen gick hastigheten ner i kurvorna, vilket talar för
god relativ validitet med avseende på hastighetsval. Men försökspersonerna körde
långsammare i vänsterkurvor i simulatorn jämfört med i mätbilen, och mätdata
tyder även på samma resultat för högerkurvor. Att hastighetsöverensstämmelsen
var sämre i kurvor än på raksträckor kan bero på ett tekniskt missöde. Sido-
krafterna i simulatorn genereras utifrån sidoförflyttningar längs vägen och utifrån
vägens kurvatur. Den senare komponenten föll bort till följd av missödet. Detta
kan ha bidragit till att simulatorn kändes mindre realistisk i kurvor (vilket även
framgick av intervjun efter simulatorkörningen), vilket i sin tur kan ha gjort att
förarna inte hanterade bilen precis som i motsvarande verklig situation.

Hastigheten varierade mer i simulatorn än i mätbilen, oavsett linjeföring och
hastighetsbegränsning. Detta stämmer överens med att drygt en tredjedel av för-
sökspersonerna upplevde att det var svårt att hålla hastigheten i simulatorn och att
accelerationer och inbromsningar inte kändes rätt. Till synes omotiverade varia-
tioner i hastighet i simulatorn, som sågtandsmönstret i figur 8, kan härstamma ur
framför allt två orsaker: (1) Föraren upplever hastigheten lika tydligt som i verk-
ligheten men har svårt att hålla den, (2) föraren upplever inte hastigheten korrekt
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utifrån den simulerade omgivningen (g-krafter och grafisk simulering), vilket
leder till att hastigheten stiger eller faller utan förarens vetskap. Ytterligare varia-
tioner kan då uppstå till följd av att föraren intermittent korrigerar sin hastighet,
t.ex. då föraren tittar på hastighetsmätaren, vilket en övervägande majoritet
hävdade att de gjorde oftare i simulatorn än normalt. Att fler än dubbelt så många
bromsade i simulatorn, och vid dubbelt så många tillfällen, visar också att försöks-
personerna hade svårigheter att uppfatta och/eller kontrollera sin hastighet.

Utifrån observationer under simulatorförsöket och kommentarer från försöks-
personerna är det rimligt att variationerna i hastighet berodde på att försöksperso-
nerna inte uppfattade hastigheten fullständigt korrekt; de blev ibland överraskade
då de tittade på hastighetsmätaren och insåg att det gick fortare än de trodde. På
motsvarande sätt körde en del personer stundtals mycket långsamt.

Det ska framhållas att hastigheten även varierar till följd av att föraren anpassar
sin hastighet till trafikmiljö och egna krav/önskemål. Denna variation är svår att
skilja ut ur hastighetsvariationer i simulator och bil. Det är därför svårt att avgöra
om de större variationerna i simulatorn bara beror på svårigheter eller om med-
vetna hastighetsförändringar spelade in. Men eftersom variationen i hastighet var
större i simulatorn oavsett linjeföring, som sannolikt påverkar hastighetsvalet till
mycket stor del, är det troligt att det �medvetna� bidraget till variationen inte står
för den största skillnaden.

Vid övergången i hastighetsbegränsning från 70 till 90 km/h ökade försöks-
personerna hastigheten med högre acceleration i simulatorn än i mätbilen (se figur
11). Detta tyder återigen på svårigheter att på ett adekvat sätt uppfatta hastighet,
men i detta fall även hastighetsvariationer, i simulatorn. Här skulle orsaken kunna
vara att krafterna som rörelsesystemet genererar är hälften så stora som i verklig-
heten. Som bilförare har man förmodligen anspråk på accelerationskraften som
man känner när man ökar farten, och i simulatorn måste man (i denna studie)
accelerera dubbelt så mycket som i verkligheten för att uppnå denna kraft.

4.1.2 Effekter av inlärning på hastighet
I jämförelse med mätbilen ökade medelhastigheten i simulatorn under försöket;
från att vara för låg på 70-sträckan och i kurvor till att vara för hög på 90-sträckan,
på raksträckor och i högerkurvor. Hastigheten förblev dock något lägre i vänster-
kurvor i simulatorn än i mätbilen. Att hastigheten ökade i simulatorn kan bero på
att försökspersonerna blev mer avslappnade i försökssituationen, och därmed
kunde koncentrera sig mer på köruppgiften. Detta stöds av att en stor andel av för-
sökspersonerna (14 st.) angav att de blev mer koncentrerade efterhand.

Variationen i hastighet sjönk, framför allt på raksträckor, signifikant under
simulatorkörningarna. Nivån nådde emellertid inte motsvarande värden från mät-
bilskörningarna där spridningen var oförändrad genom försöket. Inlärningsef-
fekten påverkade enligt detta resultaten i alla tre simulatorkörningar märkbart; för
att nå ett tak borde försökspersonerna ha fått vänja sig ännu bättre med simu-
latorn.

4.1.3 Rörelsesystemets inverkan på hastighet
I all rimlighet borde inte rörelsesystemet direkt inverka på den hastighet man
väljer att färdas i. Däremot borde helhetsintrycket av att köra bil påverkas att av
systemet är på eller av, och därmed kunde även känslan av vilken fart som är
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lämplig att färdas i påverkas, vilket skulle kunna avspeglas i medelhastigheten.
Detta gick emellertid inte att påvisa.

Det kan inte uteslutas att den i medelvärde högre variationen, 11,7 i jämförelse
med 10,8 berodde på att rörelsesystemet var urkopplat.

4.2 Sidoläge i simulator och mätbil
4.2.1 Valideringen - sidoläge
Om linjeföringen i simulator och bil studeras (figur 12) ser man att försöksperso-
nerna använde större del av vägbanans bredd i simulatorn. Försökspersonerna
körde emellertid till vänster på körbanan i vänsterkurvor och till höger i höger-
kurvor liksom i mätbilen. I jämförelse med mätbilskörningarna var det område
som försökspersonerna använde av vägbanan utvidgat åt höger, vilket visas av att
försökspersonerna i snitt körde 20 cm längre åt höger i kurvor och 10 cm längre åt
höger på raksträckor i simulatorn. I simulatorn liksom i mätbilen körde försöks-
personerna längre åt höger längs 90-sträckan än längs 70-sträckan.

Sidoläge (och förändringar i sidoläge) är starkt förknippat med riskmed-
vetande, och om man som bilförare upplever ett hot från sidan av vägen, t.ex. en
bergvägg eller ett brant dike, kör man förmodligen inte så nära vägkanten som då
det inte förekommer några djupa diken eller stora objekt. Motsvarande gäller möt-
ande trafik. Om det förekommer mötande trafik är man sannolikt försiktig med att
färdas nära mötande trafiks körfält. Simuleringen var individuellt utformad med
avseende på mötande trafik och parkerade fordon. Det tycks ha resulterat i att för-
sökspersonerna åtminstone inte körde närmare mötande trafiks körfält än i mät-
bilen. Längs Nykilsvägen var det emellertid diken längs hela vägen, och väg-
kanten strax utanför kantstrecken var uppenbart olämplig att köra över. I simule-
ringen förekom inte diken, och vägkanten kan ha upplevts som mindre tydlig än i
verkligheten. Det kan ha bidragit till att försökspersonerna körde längre åt höger;
de kan ha upplevt att risken var lägre att köra längre åt höger simulatorn än i mät-
bilen. Detta trots att busskurer, trafikskyltar och lyktstolpar simulerades. Å andra
sidan kan mötande trafik ha upplevts mer hotande i simulatorn, varför försöks-
personerna av den anledningen körde längre åt höger.

En annan infallsvinkel är att begränsningar i den grafiska simuleringen, t.ex. att
siktfältet var 120 grader att och bildvisningshastigheten var 50 Hz, kan ha be-
gränsat försökspersonernas uppfattning om trafikmiljön och det egna fordonets
tillstånd (hastighet, sidoläge etc.), vilket i sin tur kan ha påverkat riskmedvetande
och sidoläge.

I simulatorn varierade sidoläget 10 cm mer i vänsterkurvor, 7 cm mer på rak-
sträcka och 2 cm mindre i högerkurvor än mätbilen. Skillnaden i variation i höger-
kurvor ska emellertid tas med en nypa salt eftersom mätsystemets noggrannhet i
mätbilen var 2 cm. Att skillnaderna är större i simulatorn kan bero på svårigheter
att hålla önskat sidoläge. Å andra sidan kan variationerna vara avsiktliga, eftersom
det är svårt att definiera i mätdata vad som är avsiktliga och oavsiktliga sidoläges-
variationer.

Variationen i rattutslag var betydligt större i simulatorn än i mätbilen oavsett
linjeföring. Detta visar mer direkt att försökspersonerna förmodligen upplevde
vissa svårigheter att hantera bilen i sidled. För övrigt var spridningen i rattutslag i
simulatorn, liksom i bilen, störst i högerkurvor och som minst på raksträckor
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4.2.2 Effekter av inlärning på sidoläge
Den del av körfältet som försökspersonerna använde i simulatorn blev snävare allt
eftersom, ifall denna del definieras som skillnad i det genomsnittliga sidoläget
mellan höger- och vänsterkurvor. I sista simulatorkörningen var denna del av kör-
fältet ungefär lika liten i simulator som i mätbil (drygt 40 cm). Men i simulatorn
låg detta fält mellan 10 och 15 cm längre åt höger, vilket även återspeglas i medel-
värdena för sidoläget över hela sträckan.

Att försökspersonerna körde allt längre åt höger i simulatorn kan bero på att
försökspersonerna förändrade sin uppfattning om trafikmiljön så att de bedömde
att de kunde köra närmare högerkanten utan att för den skull råka illa ut, eller att
de var tvungna att göra det utan att uppleva hotet från de mötande bilarna allt för
stort, vilket i sin tur kan ha att göra med att de ökade hastigheten.

I simulatorn minskade variationen i sidoläge genom försöket. I mätbilen var
variationen densamma för båda körningarna, och då mindre än för alla simulator-
körningar. Fördelat på kurvor och raksträckor tenderade variationen att minska i
vänsterkurvor och på raksträckor, men att öka i högerkurvor. Det var emellertid i
högerkurvor (där variationen var som minst) som spridningen bäst stämde överens
med i simulatorn, vilket påpekades tidigare.

4.2.3 Rörelsesystemets inverkan på sidoläge
Endast i högerkurvor ökade spridningen i sidoläge signifikant. I vänsterkurvor och
på raksträckor ökade förvisso spridningen, men endast mycket lite. Att rörelse-
systemet inte påverkade körbeteendet mer än så innebär att körbeteendet för dessa
försökspersoner förmodligen var så överinlärt att den visuella upplevelsen och
taktila informationen i ratten kompenserade för avsaknaden av sido-, accelera-
tions- och bromskrafter. Å andra sidan var köromgivningen relativt enkel; i ett
mera varierande landskap kanske rörelsesystemets betydelse hade framkommit
bättre. Detta kan också delvis förklara att försökspersonerna till stor del inte upp-
levde någon skillnad när rörelsesystemet kopplades ur.

4.3 Jämförelse med fynden med tidigare valideringsfynd
Det har utförts två tidigare valideringsstudier för VTI:s körsimulator där försöks-
personerna körde längs Nykilsvägen. Dessa studier var inte inriktade på någon
särskild åldersgrupp, utan deltagarna var i 20- till 50-årsåldern. Skillnader i resul-
tat i förhållande till denna studie var:

•  I den första studien (Harms, 1996) körde deltagarna ungefär 2 km/h snabbare
än i simulatorn än i mätbilen. Även i den andra studien (Alm, uå) körde del-
tagarna snabbare i simulatorn. I föreliggande studie körde deltagarna, tvärt
emot tidigare resultat, långsammare i simulatorn.

•  I Harms studie körde deltagarna signifikant närmare mittlinjen i simulatorn än
med mätbilen. I denna studie simulerades inte mötande trafik, vilket kan ha
varit avgörande för sidoläget.

•  I Alms studie simulerades mötande trafik, och liksom i föreliggande studie
körde deltagarna längre från mittlinjen i simulatorn. Skillnaden i Alms studie
var emellertid knappt hälften så stor som i denna studie.
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•  I Alms studie varierade deltagarna sidoläget signifikant mer ifall rörelsesyste-
met var urkopplat (42 cm jämfört med 32 cm). I denna studie kunde denna
skillnad inte påvisas (38 cm jämfört med 37 cm), trots att det förelåg vissa ten-
denser att så ändå var fallet.

Själva simulatoromgivningen har utvecklats mycket mellan varje validerings-
studie. Därför kan inte skillnader mellan denna studie och de tidigare direkt tolkas
som ålderseffekter. Det intressanta är att skillnaderna mellan denna studie och
Alms studie (som liknande mera till sin design denna studie än vad Harms studie
gjorde) är små och likheterna stora. Detta tyder på att äldre försökspersoner funge-
rar någorlunda likadant i simulatorn som yngre.

4.4 Äldre bilförare som försökspersoner i simulator- och
mätbilsstudier

Innan studien var vi osäkra på hur lätt deltagarna skulle ha att lära sig hantera mät-
bilen och simulatorn. Av resultaten att döma vande sig deltagarna mycket fort vid
mätbilen; körbeteendet förändrades i princip inte alls mellan körningarna längs
Nykilsvägen. Övningssträckan, vilken sträckte sig från VTI till Nykil, var av jäm-
förbar längd med övningssträckan i simulatorn. I simulatorn är det svårt att uttala
sig om hur deltagarna vande sig eftersom körbeteendet förändrades genom hela
försöket. En del personer blev mer koncentrerade allteftersom, andra kan ha blivit
lite illamående, och några kan ha blivit tråkade av att köra en lång stund utan att
komma någonstans. Enligt försöksledarens �fingertoppskänsla� upplevde del-
tagarna att de kunde hantera �bilen� efter övningssträckan på 20 km.

4.5 Slutsatser
Simulatorns absoluta validitet för studier av äldre förare måste anses god. De enda
systematiska skillnaderna, som dessutom var relativt små, var att försöksperso-
nerna tenderade att köra något fortare i simulatorn än i verkligheten, och något
längre till höger.

Simulatorns relativa validitet för denna grupp är mycket god: förändringar i
körsituationen förorsakade systematiskt likadana beteendeförändringar i verklig
trafik och i simulatorn. Försökspersonerna strävade efter att förändra sidoläge och
hastighet åt samma håll och i samma storleksordning i simulatorn som i verklig-
heten vid förändringar i kurvatur och hastighetsbegränsning.

De äldre förarna i denna studie tycktes uppleva svårigheter med att uppfatta
hastighet och förändringar i hastighet i simulatorn. Detta ledde till att förarna
pendlade mer i hastighet än i verklig trafik, och förmodligen också till att de titta-
de oftare på hastighetsmätaren än de annars brukar.

Ett problem med simulatorn är att äldre förare förmodligen kräver en lång öv-
ningssträcka i simulatorn för att inlärningseffekter inte ska uppträda i försöket.
Övningssträckan om 20 km som kördes i föreliggande studie verkar inte ha varit
fullt tillräcklig, eftersom inlärningseffekter kunde iakttas genom hela studien. Det
ska poängteras att motsvarande övningssträcka i verklig bilkörning var tillräcklig;
endast mycket små inlärningseffekter kunde identifieras. Äldre försökspersoner
större behov av träning i experimentella situationer är ett typiskt fynd i geronto-
logiska studier (t.ex. Kausler 1982)

Man kan strukturera resultaten av denna studie enligt Michons indelning av
köruppgiften i tre nivåer: den strategiska, den taktiska och den operativa. Efter-
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som de strategiska besluten var tagna av försöksledaren, kunde denna nivå inte
studeras. På den taktiska nivån kan man anse att simulatorn fungerade såtillvida
att försökspersonerna strävade efter samma körstil i simulatorn som i verklig
trafik. Den goda relativa validiteten visar att de uppfattade situationer på samma
sätt i båda omgivningarna och fattade likadana beslut. På den operativa nivån där-
emot blev simuleringen förmodligen påverkad av att g-krafterna inte kan simu-
leras på ett fullt realistiskt sätt. Det tekniska missödet som resulterade i att g-
krafter till följd av kurvatur inte simulerades påverkade sannolikt simuleringens
realism negativt. Det är oklart i vilken grad bilförare använder sig av återkoppling
från olika sinnesmodaliteter. Synsinnets betydelse har sannolikt överdrivits därför
att den är dels så uppenbar, dels så lätt att studera. I denna studie var det uppen-
bart att försökspersonerna inte fick samma omedelbara, välintegrerade multisen-
soriska återkoppling som de får i verklig körning, och deras körstil blev följakt-
ligen något ryckigare. De strävade uppenbarligen efter en likadan körstil i simu-
latorn som i verklig trafik, men kunde inte åstadkomma den med lika fina medel,
vilket bland annat avspeglas i att den intraindividuella variationen kring samma
medelvärde ofta var större i simulatorn än i bilen. På basen av denna studie skulle
man därför kunna dra den slutsatsen att simulatorn inte lämpar sig särskilt väl för
studier av fina detaljer av operativt körbeteende, åtminstone inte om frågeställning
är av absolut typ (exempelvis: hur kör äldre vid begränsad sikt). Om frågeställ-
ningen däremot är relativ (av typ: hur påverkar något tekniskt hjälpmedel äldres
körstil) har den bristande operativa validiteten mindre betydelse, ifall man kan
anse att den påverkar båda jämförda situationerna på samma sätt.

Vad interindividuella skillnader angår, kan man summera dessa resultat på
följande sätt: ju bättre, dess bättre. Den �ideala� äldre bilföraren för försök i VTI:s
simulatorn är enligt denna studie en person som har varit inblandad i få eller inga
olyckor/tillbud och som inte finner det svårt att köra bil i lite mera ansträngande
situationer såsom t.ex. regn. Validiteten brister mera hos personer som har upplevt
svårigheter med sin bilkörning. Detta är ett anmärkningsvärt resultat med tanke på
att frågan om simulatortestning av äldre bilförare då och då dyker upp i forsk-
ningslitteratur och mediadiskussion. Om sådan testning sker i sållningssyfte, är
det med tanke på förarnas rättsskydd speciellt viktigt att metoden är valid. Enligt
denna studies resultat fungerar simulatorn desto sämre som testomgivning, ju
mera anledning det finns att testa, vilket inte direkt uppmuntrar till optimism.

4.6 Rekommendationer
En simulator av den här studerade typen lämpar sig speciellt väl för sådana studier
med äldre förare där frågeställningen är av relativ natur (�hur påverkar X äldre
förares körbeteende?�) och där man granskar körbeteendet främst på den taktiska
nivån. Bästa validiteten når man med sådana äldre försökspersoner som kör aktivt,
inte har varit inblandade i olyckor och inte upplever särskilda svårigheter eller
stress med sin bilkörning. Övningssträckans längd bör planeras så att taket nås,
ifall detta är av betydelse för studiens frågeställning. Om eventuella övnings-
effekter stör studien allvarligt, kunde övningssträckan eventuellt planeras så att
samma delsträckor upprepades och kunde jämföras med varandra under själva
övningen för att se när prestationen stabiliseras.
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Instruktioner för syntest

- Här har vi en syntavla som vi använder för att titta på synen. Det finns en del
teknisk utrustning i det här rummet, men det är inget vi använder i den här studien
så det är inget att bry sig om.

- Ser du på båda ögonen?

Om inte så ska det ögat som fungerar bäst testas enskilt. Kriterier för synskärpa
är då 0,6. Annars är kriterier för synskärpa 0,5.

- Har du glasögon för att se på långt håll, glasögon med bifokalglas eller med
progressiva glas?

Om deltagaren svarar ”ja” så fråga:
- Använder du dem när du kör bil?�

Om deltagaren svarar ”alltid” på följdfrågan så testa med glasögon. Om
deltagaren svarar ”aldrig” eller ”ibland” så kolla synen utan glasögon

Be deltagaren att ställa sig bakom markeringen.

Börja att testa synen. Börja direkt med den rad som är relevant, dvs för synskärpa
0,5 eller 0,6. Om det blir något fel så be dem läsa raden baklänges.

Kommentarer till personer med mindre synskärpa än 0,5.
Berätta att deltagaren inte kan vara med i studien, men att han/hon kommer att få
en ersättning om 250 kronor. Uppmana vederbörande att gå till optiker.
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Instruktioner inför körning i VTI:s instrumenterade bil

Instruktion 1 – bilkörning - introduktion
- I dag ska du köra med vår bil Volvo 850. Det blir mestadels landsväg. Först
kommer vi att hjälpa dig att ställa in säte och backspeglar så att allt känns
bekvämt. Sedan kommer du och jag att ta en kort provtur till FOA:s parkering där
vi vänder och du kort kan känna på var spakar etc. sitter. Därefter åker vi tillbaka
till VTI innan du kör den sträcka du ska köra. Efter bilkörningen kommer vi att
ställa några frågor. Slutligen blir det fika med kaffe och bulle om du är sugen.

Instruktion 2 – bilkörning - sträcka
- Jag tänkte kort berätta lite om körsträckan. Sammantaget ska du alltså åka till
Nykil. När Du åker ut härifrån VTI tar du till höger. Du ska åka mot Mjärdevi,
inte mot FOA:s parkering. Efter 100 meter kommer Du till en korsning med
trafikljus, där åker du rakt fram. Du kör i Mjärdevi förbi Collegium rakt fram tills
du kommer till nya trafikljus. Där tar du till höger, där finns skyltar mot väg 34
som går till Nykil. Du följer denna väg till Kåparpsrondellen där du tar till
vänster, väg 34 är markerad. Då kommer du till en stor väg som du kör rakt fram i
cirka 3-4 kilometer tills du kommer fram till en vägskylt där det står Sturefors
vänster och Nykil höger. Du svänger till höger och är då på väg 34 mot Nykil.

- Då kan du känna dig ganska avslappnad och lugn för då är det rakt fram i 7-8
kilometer fram till Nykil. Du ser Nykil när Du ser en stor vit kyrka på håll. Du ska
vända vid en röd lada, ett gult hus och en vit gammal affär, där finns också en
vägskylt mot Vikingstad. Detta ligger en bit före kyrkan. Du kommer att få kort
hjälp vid varje korsning eftersom det annars är mycket att lägga på minnet.

- I baksätet kommer det att sitta en person som kommer att sköta en utrustning
som tittar på mötande trafik. Han kommer att vara fullt upptagen med detta men
hjälper till vid korsningar om det behövs. Du ska inte bry dig om honom utan kör
som du brukar göra och kör som om du vore ensam. Den här bilkörningen är inte
till för att man ska köra duktigt eller prestera på något sätt. Du kommer istället att
få köra samma sträcka några gånger. Vi vill att du ska vänja dig vid bilen eftersom
vi efteråt kommer att ställa några frågor om just bilkörningen och hur bilen känns.
Vi vill ju senare veta hur simulatorn känns att åka i som jämförelse med vanlig
bilkörning. Kör därför som du brukar göra.

- I vart fall, när du kommit fram till Nykil och vändplanen så vänder du direkt.
Det blir inget uppehåll och så kör du tillbaka samma väg ungefär i 7 kilometer. Då
säger han som sitter i baksätet till. Då får du vända och åka tillbaka till Nykil och
vända igen och sedan är det bara att åka tillbaka till VTI.

- Har du några frågor?

Instruktion 3 – bilkörning –inställningar - ögonhöjd
- Här ser Du bilen som Du ska köra. Sätt Dig i bilen så ska jag hjälpa Dig med att
ställa in sätet som vi kan skjuta framåt och bakåt genom en spak under sätet,
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mellan benen. Vi kan också ställa in ryggstödet genom att vrida på det runda
reglaget till vänster. Vi vill inte att du börjar vippa stolen själv genom att pröva
olika spakar. Vi vill ju att bilen så långt som möjligt ska vara som simulatorn.

Förarsätet och backspeglar ställs in

- Känns det bekvämt?

Om personen är väldigt kort så lägger försöksledare en kudde på sätet. Samma
kudde används sedan i simulatorn. Detta registreras och skrivs på övriga kom-
mentarer på svarsblankett 1

- Nu ska jag bara se efter att du sitter någorlunda bra, att du har en bra ögonhöjd.

Ögonhöjden mäts

- Jag sätter mig bredvid så kan vi sedan ta en kort provtur.

Inne i bilen:
- Ljuset är redan på så du behöver inte sätta på det på något sätt.
Om det börjar regna och du vill sätta på vindrutetorkarna så gör du det genom att
föra den vanliga högra spaken vid ratten uppåt och nedåt. Pröva gärna!
Om vindrutan blir smutsig och du vill spola den ren så för du som på många andra
bilar mot dig. Pröva om du vill!

Instruktion 4 – bilkörning – överlämnande till försöksledare 2
- Ja, nu är det dags att åka iväg då. Du ska åka till Nykil och vända och sedan åka
någon gång fram och tillbaka. Du börjar med att svänga till höger härifrån VTI
och köra rakt fram vid trafikljusen förbi Mjärdevi. Han som sitter bak i bilen
kommer att hjälpa dig kort vid korsningarna.

- När du kör på väg 34 mot Nykil är det bara att åka rakt fram i sju till åtta
kilometer och sedan vända och åter åka rakt fram i sju till åtta kilometer. Kör som
du brukar göra och kör som om du vore ensam i bilen. Vi vill inte att du börjar
diskutera eller prata med han som sitter bak i bilen om det inte är någonting du
behöver hjälp med. Han försöker sköta en utrustning som tittar på mötande trafik
och det är ganska komplicerat. Den här körningen handlar inte om att köra på
något speciellt sätt utan kör som du brukar göra och vänj dig vid bilen.

- Ha en trevlig resa! Vi ses!
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Instruktioner till försöksdeltagare inför simulatorkörningen

Din uppgift är att köra i simulator tre gånger på landsväg i simulatorn. Varje
körning tar cirka 10 minuter.

Du ska köra som du brukar göra, det vill säga som Du normalt kör en verklig bil
på en verklig väg där mötande trafik förekommer. Den här bilkörning är inte till
för att man ska prestera på något sätt utan försök alltså att köra som Du vanligtvis
gör.

Efter körningen kommer Du att få svara på några frågor.

Innan Du kör i själva experimentet får Du träningsköra i cirka en kvart för att
vänja Dig vid simulatorn.

Har Du några frågor?
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Körprotokoll
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Härledning av validitetsmått
Medelkvadratfelet kan vara en hygglig kandidat när det gäller att jämföra
mätbilskörning med simulatorkörning.

Låt 12111 ,,, nyyy K  vara hastighetsobservationer längs teststräckan från en körning
med mätbil och låt 22212 ,,, nyyy K  vara motsvarande observationer med samma
försöksperson fast i körsimulatorn. Låt vidare 1y , 2y , 1ys , 2ys  och yr  vara
respektive medelvärden, standardavvikelser och korrelationskoefficient.

Medelkvadratfelet ges av
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