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Förkortningar

ÅB åretruntbilister
ÅBS ÅB som körde sommarvägen först i simulatorn
ÅBV ÅB som körde vintervägen först i simulatorn
SB sommarbilister
SBS SB som körde sommarvägen först i simulatorn
SBV SB som körde vintervägen först i simulatorn

Abbreviations

ÅB drivers who drive during all seasons
ÅBS ÅB whose first simulator driving was in summer conditions
ÅBV ÅB whose first simulator driving was in winter conditions
SB drivers who only drove during the summer season
SBS SB whose first simulator driving was in summer conditions
SBV SB whose first simulator driving was in winter conditions
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Strategisk kompensation och körbeteende hos äldre bilförare

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

Sammanfattning

Äldre bilförare som endast körde på sommaren, körde inte annorlunda i en
simulerad vintermiljö jämfört med förare som körde året runt.

I denna studie undersöktes hypotesen att äldre förare som väljer att inte köra på
vintern skulle uppvisa ett mer annorlunda körbeteende i vintermiljö i VTI:s
simulator jämfört med personer som körde under alla förhållanden. Två grupper
av aktiva, friska förare, 67 år eller äldre, rekryterades. Den ena gruppen körde
enbart under sommarhalvåret (sommarbilister) och den andra gruppen under hela
året (åretruntbilister). Den förra gruppen bestod av 20 personer (12 kvinnor och 8
män) och den senare av 21 personer (13 kvinnor och 8 män). Genomsnittsåldern
var 73 år.

Innan simulatorkörningen genomgick försöksdeltagarna ett antal test (syn
kontrollerades och kognitiv status mättes med Mini Mental Test och Trail Making
Test) och de fick besvara frågor om sin bilkörning, eventuell olycksinblandning
m.m. Bägge grupperna fick därefter köra i sommar- och vintermiljö i simulatorn.
Det var endast visuellt som vintermiljön simulerades: ingen halka förekom så-
lunda. I vilken ordning deltagarna körde vinter- och sommarmiljön slumpades.

Vid det första körtillfället var sträckan 30 km lång och vid andra tillfället 35
km. Vägen, som till största delen var hastighetsbegränsad till 70 km/h och sju
meter bred, gick genom ett landskap och ett mindre samhälle. Under simulator-
körningen förekom olika typer av händelser och uppgifter som skulle lösas.
Mötande bilar och situationer då deltagaren hann ifatt långsammare bilar kombi-
nerades med visandet av en fyrkant. Instruktionen var att så snabbt som möjligt
trycka på en knapp på ratten för att fyrkanten skulle försvinna från skärmen.
Ibland presenterades fyrkanten tillsammans med en ljudsignal, men då var upp-
giften att avstå från trapptryckning. I den andra körningen, 5 km från slutet, klev
två älgar upp på vägen.

Under simulatorkörningarna insamlades med hög frekvens en mängd variabler
som beskrev körprestationen. Vid analysen av data, gjordes främst jämförelser av
hastighet och sidoläge (medelvärde och spridning) mellan grupperna i olika del-
avsnitt av sträckan. Samband mellan reaktionstider respektive felaktiga reaktioner
på uppgifterna och bakgrundsvariablerna undersöktes även.

Inledningsvis kontrollerades effekten av i vilken ordning sommar- och vinter-
vägen kördes. Det konstaterades att effekten var obetydlig, varför särredovisning
på ordning inte gjordes fortsättningsvis. Både på sommar- respektive vintervägen
var medelhastigheterna för de bägge grupperna snarlika varandra när sträckan
delades upp på hastighetsgräns och kurvatur. Det innebär att minskningen av
hastigheten på vintervägen var i samma storleksordning för såväl sommar- som
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åretruntbilist. Beträffande hastighetens spridning sågs heller ingen skillnad mellan
grupperna.

För sidolägets vidkommande, kunde inga gruppvisa signifikanta skillnader
fastställas. Det fanns emellertid en tendens att sommarbilisterna genomgående
placerade sig längre från mittlinjen än åretruntbilisterna. I vänsterkurvorna fanns
en tendens att sidolägets spridning var större för sommarbilisterna (ej signifikant)
medan på raksträckor och i högerkurvor sågs ingen sådan tendens. Även när
accelerationen i sidled undersöktes, kunde inte signifikanta gruppskillnader ses,
varken beträffande medelvärden eller spridningar.

En något högre andel felaktiga reaktioner noterades för sommarbilisterna; de
missade oftare fyrkanten som visades på skärmen och tryckte även oftare felaktigt
när ljud förekom samtidigt. Med ökande ålder, ökade också andelen felaktiga
knapptryckningar. Däremot kunde ingen skillnad ses i reaktionstiderna mellan
grupperna. Medan en lika stor andel av åretruntbilisterna körde på älgarna i slutet
av andra körningen oavsett miljö, klarade sig sommarbilisterna betydligt bättre på
sommarvägen jämfört med vintervägen. De små förändringarna i det fortsatta kör-
beteendet efter den omskakande älghändelsen, gick i samma riktning för bägge
grupperna.

Vid en analys av vilka bakgrundsvariabler som bäst kunde särskilja de två
förargrupperna åt, föll mörkerkörning ut som den viktigaste. Med uppgift endast
om i vilken utsträckning man undvek att köra i mörker, kunde ungefär 80% av
bilisterna klassas rätt som antingen sommar- eller åretruntbilist. Förutom mörker,
tyckte sommarbilisterna i större grad än åretruntbilisterna att det var svårt att köra
i halka och främmande omgivningar. Många av sommarbilisterna undvek regn
och rusningstrafik. Sommarkörande män uppnådde ett lägre resultat på de kogni-
tiva testen än övriga försöksdeltagare.

Studien fann alltså ringa stöd för hypotesen om ett annorlunda körbeteende för
äldre sommarbilister jämfört med åretruntbilister. Alla observerade skillnader var
små och de flesta inte statistiskt signifikanta. Detta kan ha en del tekniska förkla-
ringar, t.ex. på de stora individuella skillnaderna mellan de äldre förarna täckte,
eller att sommarförarna hade slutat köra på vintern för nyligen och att grupperna
därmed inte var tillräckligt olika, eller också att miljön i simulatorn inte erbjöd
tillräckligt realistiska upplevelser av vinterväg. Resultaten kan dock också av-
spegla en verklig brist på olikheter; det är möjligt att alla äldre bilförare, oavsett
vilka eventuella begränsningar av bilkörningen som de valt att göra, generellt har
lagt sig till med ett så pass försiktigt körsätt att några skillnader mellan sommar-
och vinterbilister inte kan upptäckas i en studie liknande denna.
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Strategical compensation and driving behaviour in older drivers

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

Summary

No differences in driving behaviour could be found between older drivers
who only drove during the summer season and older drivers who drove
throughout the year.

In the present study, the hypothesis was tested that older drivers who choose not
do drive during the winter season would exhibit different driving behaviour in
VTI:s simulator than persons who drove under all conditions. Two groups of
active, healthy drivers, aged 67 years or older (average 73), were recruited. One of
the groups drove only during the summer (summer drivers; 12 women and 8 men)
and the other drove throughout the year (all seasons drivers; 13 women and 8
men).

Before the simulator session, the subjects underwent several tests (a standard
vision check of central acuity; cognitive status was measured with Mini Mental
Test and Trail Making Test) and they were asked about their driving experience,
accident involvement, etc. Thereafter, both groups drove in summer and winter
conditions in the simulator. The winter session was only simulated visually, the
road was not made slippery. The order the conditions was randomised over the
subjects.

At the first driving session the distance was 30 km and at the second session 35
km. The road passed through a rural landscape and a village. During driving,
different events occurred and tasks were given. Oncoming vehicles and situations
where the subjects caught up slower vehicles were combined with presentation of
a small square somewhere on the screen. The instruction given to the subjects was
to press a button on the steering wheel, as quickly as possible, to make the square
disappear from the screen. Sometimes the square appeared together with an
auditory signal; at these occasions, the instruction was not to press the button.
During the second driving session, two elks ran over the road 5 kilometres before
the end.

During the driving sessions, a number of variables describing the driving per-
formance were collected. In data analysis, primarily comparisons between the
groups concerning speed and lateral position (averages and standard deviations)
were made for different road sections. Relations between reaction time and back-
ground variables also were studied as well as those of incorrect reactions and
background variables.

As a first step of analysis, the effects of the order of presentation of the summer
and winter conditions was studied and found negligible; therefore, in subsequent
analysis, order could be ignored. The average speed was similar for both groups in
the summer and winter conditions, when the road was divided into different speed
limits and curvature. Hence, the speed decrease on the winter road was similar for
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summer drivers as for all seasons drivers. No differences between the groups were
found for speed deviation either.

Concerning lateral position, no group differences could be observed. However,
there was a tendency throughout the simulator sessions for summer drivers to
keep a larger distance from the centre line as compared to the all seasons drivers.
In left turns, there was a tendency for the deviation of lateral position to be larger
for summer drivers (not significant). No such tendency was detected on straight
sections or in right turns. Group differences were not found when lateral accelera-
tion was analysed, neither for average values nor for deviations.

A slightly higher percentage of faulty responses to the visual task was noted for
the summer drivers: they missed the square on the screen more often and also
more often pressed the button when an auditory signal was presented together
with the square. With increasing age, the proportion of faulty responses increased.
On the other hand, reaction times did not differ between the groups. While the
proportion among the all year round drivers that hit the elks in the end of the
second simulator session was the same regardless of conditions, the summer
drivers handled this situation better in summer conditions than in winter condi-
tions. There were small changes in driving behaviour after the somewhat shocking
elk event, all of which went in the same direction for both groups.

When it was analysed which background variables best could discriminate the
two driver groups, self-reported avoiding of dark driving was the most important.
Using this variable alone, about 80% of the drivers could correctly be classified
either as summer drivers or all seasons drivers. The summer drivers also had more
often the opinion that it was taxing to drive on slippery roads and unfamiliar
surroundings. A larger portion of the summer drivers also avoided driving in rainy
weather and during rush hours. Male summer drivers had lower points at the
cognitive tests then other subjects.

The present study thus found little support for the hypothesis of different
driving behaviour in older summer drivers compared with all seasons drivers. All
observed differences were small and mostly not statistically significant. This
finding may have a number of technical explanations: the large individual
differences between older drivers; that the summer drivers may have quit winter
driving too recently and the groups were not sufficiently unlike each other; or that
the simulator did not provide a realistic enough illusion of a winter road. The
results may, however, reflect a real lack of dissimilarity. It is possible that older
drivers generally speaking, independently of any self-imposed driving limitations,
have adopted such a cautious driving style that any differences in driving
behaviour between summer and all seasons drivers are too subtle to be detected in
the present kind of study.
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1 Introduktion
Det normala åldrandet medför förändringar i olika fysiska och högre mentala
funktioner som t.ex. synnedsättningar, minskad nackrörlighet, samt ökad lång-
samhet i mentala processer. Dessa förändringar kan ha en potentiellt negativ in-
verkan på förutsättningarna till trafiksäker körning, dock finns det många belägg
för att de äldre bilförarna adapterar sig genom olika kompensatoriska beteenden.

Med användande av Michons terminologi (Michon, 1985), kan man beskriva
kompensering som handlingsmönster som sker på strategisk, taktisk eller opera-
tionell nivå. Anpassning på strategisk nivå innebär övergripande beslut som i
regel fattas innan resan startas, t.ex. val av resväg, tid för start m.m. För äldre
förares del avspeglas detta i den höga andel som rapporterar att de undviker att
köra i mörker och i rusningstrafik (Chipman et al, 1993, Hakamies-Blomqvist &
Wahlström, 1998, Ball, Owsley, Stalvey, Roenker, Sloane, & Graves, 1998). På
taktisk nivå sker anpassning t.ex. genom förarens val av hastighet eller avstånd till
andra fordon. Effekterna av kompensering på såväl strategisk som taktisk nivå blir
märkbara genom att äldre bilförare mera sällan omkommer i olyckor där mörker,
dåligt väglag, hög hastighet eller alkoholpåverkan varit en bidragande orsak
(Hakamies-Blomqvist, 1994). En anpassning på operationell nivå gäller sättet på
vilket bilen hanteras, t.ex. hur man accelererar, bromsar eller kör i kurvor.
Hakamies-Blomqvist (Hakamies-Blomqvist, Mynttinen, Backman & Mikkonen,
1999) har t.ex. visat att äldre har ett mera seriellt handhavande än yngre (vilka
utför de olika delarna i föraruppgiften mera parallellt). Kompensering på opera-
tionell nivå kan inte undersökas genom att fråga de äldre hur de gör, utan kräver
en direkt och noggrann observation av förarbeteendet med hjälp av exempelvis
instrumenterade fordon eller bilsimulator.

Graden av medvetenhet om kompenseringen och dess orsaker skiftar givetvis
beroende på den nivå på vilken anpassningen sker. På strategisk nivå rör det sig
ofta om medvetna val, betingade av en upplevelse av ökad mental belastning eller
obehag, eventuellt kopplad till vetskapen om fysiska och mentala begränsningar
och om ökad olycksrisk. Enligt Ball och medarbetare (Ball et al 1998) skiljer sig
förare med nedsättning av syn- eller uppmärksamhetsfunktioner, eller som
tidigare varit inblandade i olyckor, från förare utan sådana problem. De först-
nämnda rapporterar att de i högre grad undviker krävande situationer (som kör-
ning i regn eller i mörker) och graden av undvikande står dessutom i proportion
till graden av nedsättning.

Anpassning på taktisk nivå sker med betydligt mindre tidsmarginaler och är
troligen mindre medveten. Detta gäller i ännu högre grad operationell anpassning
och det är inte känt om det medvetna valet att anpassa körningen på strategisk
nivå får återverkningar på det faktiska körsättet, dvs. på de två lägre nivåerna i
Michons hierarki. Med andra ord: har en förare som exempelvis undviker belast-
ning genom att välja bort vinterkörning också ett körsätt som präglas av större
försiktighet på taktisk och operationell nivå än en förare som gärna kör under
mera krävande omständigheter?

Vi önskade undersöka denna fråga genom att jämföra förarbeteendet i två
grupper av äldre bilförare, en med hög och den andra med låg grad strategisk an-
passning av sin körning. Bilkörning på vintern ställer betydligt högre krav än
sommarkörning och det är också känt att många äldre bilförare i Sverige undviker
att köra på vintern. Därför valde vi undvikande av vinterkörning som en indikator
på kompensering på strategisk nivå. Körprestationen studerades i en avancerad
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bilsimulator för att erhålla noggranna mätvärden för sådana variabler som hastig-
het, lateral position m.m. Vår huvudhypotes var att de som genom ett strategiskt
val begränsar sin bilkörning till mera gynnsamma yttre omständigheter (�sommar-
bilisterna�), jämfört med sådana som inte gjort ett sådant val (�åretruntbilis-
terna�):

1. uppvisar ett annat körsätt på taktisk och operationell nivå
2. skillnaderna i körsätt accentueras under omständigheter som motsvarar de som

valts bort (dvs. körning på vinterväg)
3. i högre grad rapporterar om undvikande av eller obehag vid andra belastande

situationer
4. har sämre kognitiva (högre mentala) funktioner.
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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 VTI kontaktade personerna 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 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

Parkinsons sjukdom.

Utifrån svaren på den fråga som ställdes vid telefonintervjun och som handlade
om huruvida personerna körde endast under sommarhalvåret eller året om under
alla förhållanden, delades de potentiella försöksdeltagarna in i de två grupperna
som skulle jämföras. Målsättningen var att hälften av försöksdeltagarna skulle
köra bil året om och hälften endast under sommarhalvåret.

Telefonintervjuerna resulterade i att 44 personer kallades till VTI för att
genomgå ett syntest och kognitiva test. Ett av de kognitiva testen användes för att
i möjligaste mån undvika personer som kunde ha begynnande demens (se vidare
under Procedur). De personer som var aktuella för studien, skulle

1. klara gränsvärdet i det kognitiva testet och
2. uppfylla de krav på synskärpa som ställs för innehav av körkort enligt Social-

styrelsens föreskrifter (SOSFS 1984:31).

Att personer med begynnande demens var oönskade i studien beror på att före-
komsten av demens kan misstänkas vara högre bland sommarbilisterna, vilket
skulle vara en störande faktor. Inga personer exkluderades emellertid på grund av
att de inte klarade gränsvärdet i det kognitiva testet. Däremot klarade en person
inte syntestet.

Resultatet blev att 43 personer deltog i simulatorförsöket. Två personer avbröt
sitt deltagande till följd av illamående under simulatorkörningen. Fullständiga
data erhölls således för 41 personer: 16 män och 25 kvinnor, medelålder 73 år
(min. 67 max. 81, SD 4,6). En noggrannare beskrivning av gruppen finns i kapitel
4, "Bakgrundsdata om försöksdeltagarna�. Testerna och simulatorkörningarna på-
gick under perioden augusti�oktober 1999.

2.2 Procedur
Försöksdeltagarna kallades sammanlagt två gånger till VTI. Vid det första besöket
utfördes testning och bakgrundsintervju, och vid det andra besöket körde del-
tagarna i VTI:s körsimulator.
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2.2.1 Gruppering av försöksdeltagare och körningar
För att underlätta beskrivning av procedur och resultat definieras ett antal
beteckningar nedan. Indelningen baseras dels på att försöksdeltagarna bestod av
två kategorier av bilister; de som kör året om och de som endast kör under
sommarhalvåret, och dels på utbalanseringen av ordningseffekter då varje del-
tagare körde både på sommar- och vinterväg i simulatorn.

Deltagarna delades in i fyra grupper:

1. Åretruntbilister som skulle köra sommarsträcka först i simulatorn (ÅBS)
2. Åretruntbilister som skulle köra vintersträcka först i simulatorn (ÅBV)
3. Sommarbilister som skulle köra sommarsträcka först i simulatorn (SBS)
4. Sommarbilister som skulle köra vintersträcka först i simulatorn (SBV)

I tabell 1 ses antals- och könsfördelningen på de olika grupperna.

Tabell 1  Representationen av kvinnor, män, sommar- och åretruntbilister.

Grupp Kvinnor Män Summa
ÅBS 6 5 11
ÅBV 6 3 9

NÅB = 20

SBS 7 4 11
SBV 6 4 10

NSB = 21

NK = 25 NM = 16
N =41

De som var sommarbilister, ombads uppge vilka månader man räknade till som-
maren. Svaren varierade mycket, förutom månaderna juni�augusti, förekom det
att man även räknade april, maj, september, oktober och november till sommaren.
Det vanligaste svaret var "april�okt".

När endast sommar- och åretruntbilisterna avses, utan hänsyn till körordningen
i simulatorn, betecknas grupperna SB och ÅB.

2.2.2 Testning och bakgrundsintervju
Detta första besökstillfälle tog mellan en och två timmar i anspråk. Efter att ha
blivit instruerad om vad som skulle ske under besöket, genomgick deltagaren
Mini Mental Test (MMT). Detta var det kognitiva test som stod till grund för be-
dömning om begynnande demens förekom (Folstein, Folstein & McHugh, 1975).
Testet görs med papper och penna och består av ett antal frågor som rör till
exempel orientering i tid och rum, uppmärksamhet, minne och skrivförmåga. Det
maximala poängantalet är 30. Vid kliniska studier sätts gränsen vid 23/24 för
kognitiv störning/misstänkt demens. I denna studie inkluderades de försöksdel-
tagare som hade mer eller lika med 23 poäng. Alla inkallade försöksdeltagare
klarade denna gräns.

Ytterligare två kognitiva test genomfördes: Trail Making Test, del A och B
(Lundqvist & Alinder, 1997, Lezak, 1995). De är välkända papper-och-penna test
som mäter visuell avsökningsförmåga, visuomotorisk spårsökningsförmåga och
förmåga att följa mentala sekvenser. Testet användes inte som exkluderingsinstru-
ment. Resultaten förväntades emellertid kunna korrelera med vissa aspekter av
körbeteende. Detta tas vidare upp i resultatdelen.
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Syntestet utformades efter instruktioner från en legitimerad optiker (bilaga 1).
En Snellen-syntavla användes1, 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 deltagaren om körvanor och eventuella olyckor.

2.2.3 Körningen i VTI:s körsimulator
2.2.3.1 Teknisk beskrivning av simulatorn
VTI:s körsimulator består av en halv kupé av en Volvo 850 (se figur 1). 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 natur-
trogna sidoaccelerationer (som vid kurvtagningar och när man flyttar sig i sidled
längs vägen), 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 (Nordmark, 1994).

Ett videosystem projicerar en datorgenererad trafikmiljö på en vit duk framför
bilkupén. Projiceringen täcker ca 120 grader av förarens synfält. Simulatorns olika
delsystem kontrolleras på ett sådant sätt att föraren ges en så naturtrogen upp-
levelse av verklig bilkörning som möjligt.

Figur 1  VTI:s körsimulator.

                                                
1 Adult Snellen Eyechart, Hilco Company of Plainville, Massachusetts 02762
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På grund av begränsningen av siktfältet till 120o måste man i en simulering ta
hänsyn 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
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 manuellt växlad
och framhjulsdriven.

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

2.2.3.2. Teststräckor
Försöksdeltagarna körde två sträckor. Den sträcka som kördes först var 30 km
medan längden på den andra sträckan var 35 km. Se bilaga 3 för vägens geometri.
Hälften av deltagarna körde första sträckan i vintermiljö och den andra sträckan i
sommarmiljö. Den andra hälften körde sommarmiljö först och vintermiljö sist.
Före den andra körningen fick försöksdeltagaren ta en kort paus. Den andra
sträckans första 30 km var identisk med den första sträckan med avseende på
kurvatur och omgivning. Sträckorna bestod av en 7 meter bred landsväg och löpte
efter 10 km genom ett mindre samhälle. Skyltar, hus, busskurer, stolpar, träd,
buskar, fält och mötande trafik simulerades. Bilderna nedan (figurerna 2, 3 och 4)
visar exempel på miljöer ur simuleringen. Sträckornas kurvatur och omgivning
baserades på mätningar av en verklig landsväg sydväst om Linköping.

Figur 2  Teststräckans startpunkt.
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Figur 3  Parti av vägen i vinterlandskap.

Figur 4  Parti av vägen i sommarlandskap.

Vintervägen inkluderade inte halt väglag, utan vägbanans friktion var exakt den-
samma som för sommarvägen. Detta motiveras av att vi inte var ute efter att del-
tagarna skulle köra av vägen och medföra informationsförlust, vilket var risken
vid halt väglag. Vi förväntade oss att mycket få deltagare skulle undersöka ifall
väglaget var dåligt, och i så fall förutsätta att det var bra väglag under hela
sträckan. Dessutom har det visat sig i en tidigare simulatorstudie på VTI, att olika
friktioner på vägar i vintermiljö inte påverkade körbeteendet (Wallman, 1997).
När Wallman jämförde medelhastighet och sidolägesplacering på tre vintervägar
med olika friktion, varav den ena med en friktion som motsvarade sommarväg
och de två andra vägarna var mer eller mindre hala, fann han inga signifikanta
skillnader.

Ungefär 30 km in i den andra körningen sprang två älgar ut på vägen, se när-
mare i följande avsnitt. Under största delen (65%) av sträckan fram till älg-
händelsen, var hastighetsbegränsningen 70 km/h. På endast 3% av sträckan var
högsta tillåtna hastighet 50 km/h (passagen genom tätorten) och på resterande del
var det 90 km/h. De fem kilometrarna som skulle köras efter att älgarna sprungit
upp på vägen, var hastighetsbegränsade till 70 km/h.

2.2.3.3 Stimuli, möten och omkörningar
Under körningarna utsattes deltagaren för olika typer av företeelser. Företeelserna
kan delas in i hur de uppträdde:

1. Fasta positioner, dvs. efter exakt samma körda sträcka i simulatorn, dök ett
stimulus upp för alla deltagare på samma ställe framför bilen. Detta stimulus
bestod antingen av att en gul fyrkant visades eller att fyrkanten förekom till-
sammans med en ljudsignal. Fyrkanten visades till höger eller vänster på
skärmen strax nedanför horisontalhöjd.
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2. Händelser, som var av två typer: möten med bilar i motsatta körriktningen
eller situationer då deltagaren skulle köra om långsammare bilar som man
hann ikapp i det egna körfältet. Ibland inträffade enbart dessa händelser,
ibland förekom de tillsammans med antingen fyrkant eller fyrkant och ljud-
signal. Bilarna dök upp i samma position, men när det gäller omkörningarna,
var det naturligtvis individuellt i vilket läge beslut om att köra om togs. Del-
tagarna tvingades emellertid att köra om då den framförvarande bilen stannade
vid sidan av vägen efter några hundra meter. Se bilaga 4 för illustration av
förekomst av möten och omkörningar längs vägen.

Deltagarens uppgift när fyrkanten visades bestod i att så snabbt som möjligt
"klicka" bort den genom att trycka på någon av knapparna som fanns på ratten.
När en ljudsignal hördes samtidigt som fyrkanten visades, skulle emellertid ingen
knapptryckning ske. Fyrkant och ljud förekom som längst under 5 s.

När omkring fem kilometer återstod av den andra körningen, klev två älgar
från höger sida upp på vägen. Avståndet fram till älgarna, uttryckt i tid, var 3 s.
Syftet med älgarna var att ge möjlighet att studera ifall förarna ändrade sitt kör-
beteende efter en sådan skrämmande händelse. Även tiden från att älgarna dök
upp på vägen till att deltagarna började att bromsa studerades. Älghändelsen in-
träffade alltså antingen i sommar- eller vintermiljö beroende på vilken körordning
som deltagaren lottats.

Tabell 2 sammanfattar vilka händelser som lagts in och om knapptryckning
skulle ske eller inte.

Tabell 2  Händelser och korrekta reaktioner.

Typ av händelse Trycka på
knapp?

Fyrkant Ja
Fyrkant + ljud Nej
Möte Nej
Omkörning Nej
Fyrkant + möte Ja
Fyrkant + omkörning Ja
Fyrkant + möte + ljud Nej
Fyrkant + omkörning + ljud Nej
Älgar på vägen Nej

2.2.3.4 Utförande
Innan försöksdeltagaren satte sig i simulatorn, instruerades deltagaren om kör-
uppgiften (bilaga 5). Det första momentet i simulatorn var träningskörning. Detta
innebar att deltagaren, i stillastående bil, fick lära sig att känna igen de gula fyr-
kanterna och ljudet, samt att köra en övningssträcka om 10 km för att bekanta sig
med bilen. Denna sträcka motsvarade de två teststräckorna i kurvatur och om-
givning. Se bilaga 6 för instruktioner inför träningskörningen. Därefter körde del-
tagaren de två teststräckorna och de instruktioner som gavs inför dessa körningar
återfinns i bilaga 7.

Två av försöksdeltagarna avbröt simulatorkörningen till följd av illamående.
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2.3 Insamling och bearbetning av data
2.3.1 Mätvariabler
Ett antal parametrar registrerades under simulatorkörningarna. Måtten erhölls med
mycket hög noggrannhet eftersom måtten är parametrar i simuleringen, paramet-
rar som härleds utifrån rattutslag, hanterande av pedaler och simulatorns modell
av bil och omgivning. I tabell 3 är de lagrade mätvariabler som användes i denna
studie listade.

Tabell 3  Tabell över de variabler som lagrades/härleddes under simulatorkör-
ningarna.

Mätvariabler
Distans [m]
Hastighet [km/h]
Bromskraft [på/av]
Bromskraft [N]
Sidoläge [cm]
Rattutslag [ O]
Motorvarv [RPM]
Long. acc. [m/s2]
Knapptryckning [ja/nej]
Reaktionstid vid gul fyrkant [s]
Andel feltryckningar vid gul fyrkant + ljud [%]
Reaktionstid vid älg
Kollision med älg [ja/nej]
Avstånd till framförvarande/mötande bil [m]

Sidoläget motsvarade avståndet från bilens centrumlinje till vägens mittlinje.

2.3.2 Databearbetning
Data samlades in med en frekvens på 10 gånger per sekund i simulatorn. I efter-
följande databearbetning interpolerades en datapunkt per meter fram eftersom all
datajämförelse skulle göras utifrån färdad distans.

2.3.3 Definitioner av kurvor och raksträckor
Teststräckan delades upp i kurvor och raksträckor eftersom kompenserande kör-
beteende bedömdes kunna variera mellan kurvor och raksträckor. Uppdelningen
stöds av matematiska definitioner, som i sin tur är utformade efter vad som kan
uppfattas som kurvor och raksträckor. Totalt kunde 93% av den sträcka som låg
till grund för dataanalysen klassas som kurvor eller raksträckor enligt de mate-
matiska definitionerna nedan.

Kurva
En kurva definierades som en sträcka på minst 50 meter där radien understiger
600 meter i början och slutet av sträckan. Se även skissen nedan.
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R 

L 

Figur 5  Skiss över en vänsterkurva där R = kurvradie och L = kurvans längd.

Dessutom ska medelradien understiga 600 m och delsträckor av kurvan som har
en kurvradie som är större än 600 m får inte vara längre än 50 m. Vänsterkurvor
identifierades av negativa kurvradier, högerkurvor av positiva kurvradier.

De första 30 km av sträckan omfattade totalt 58 kurvor, 29 åt höger och 29 åt
vänster enligt denna definition. De fem sista kilometrarna av sträckan hade ytter-
ligare 5 kurvor åt höger och vänster vardera. Dessa kurvor är distinkta och av
samma karaktär (visuellt tolkat). Ytterligare två sträckor uppfattas som kurvor.
Dessa var betydligt mer utdragna än de övriga kurvorna och varierade dessutom
inbördes mycket i kurvradie. De bedömdes därför inte kunna ingå i datajämförel-
serna. Sträckorna var, som tidigare påpekat, baserade på en verklig vägs kurvatur.

Raksträcka
I kurvor är det ett vanligt förarbeteende att gena, vilket kan syfta till att minska
den färdade sträckan eller minska sidoaccelerationen. En ideal raksträcka har en
kurvradie som är oändlig, och det går följaktligen inte att gena. Men kurvradien
behöver inte vara oändlig för att förare ska bete sig som om raksträckan är ideal,
utan viss kurvatur kan föreligga utan att bilförare väljer att gena. En raksträcka
definierades därför så att vägsträckor där bilförare genar faller utanför defini-
tionen, och så att de vägsträckor där förare inte genar faller inom definitionen.

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 första sträckan 47 raksträckor. Den
andra sträckan hade ytterligare 11 raksträckor. Se även bilaga 3, där vägens
skissats.

2.3.4 Dataanalyser
Sammanfattande mått om körningarna togs fram för varje försöksdeltagare genom
att beräkna medelvärden och standardavvikelser för var och en av körningarna för
aktuella variabler. Motivet till att undersöka spridningen i variablerna var att en
liten spridning i t.ex. avståndet till mittlinjen förmodas återspegla en körning som
ligger nära det som föraren strävade efter. Stor spridning kan antas vara tecken på
en mindre lyckad körprestation. Skillnader mellan grupperna undersöktes genom
att först bilda differensena mellan en och samma persons sommarvägs- och vinter-
vägsobservation för att därefter t-testa om dessa differenser skiljer sig mellan
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grupperna. För att undersöka om t.ex. medelhastigheten skilde mellan sommar-
och vinterkörningar genomfördes parvisa t-test på de 41 personernas medelvärden
för sommar- och vinterkörningarna. I några sammanhang har även icke-paramet-
riska test använts. Regressionsanalys användes för att hitta samband mellan bak-
grundsvarablerna och körvanorna/körbeteendet i simulatorn. Logistisk regression
utnyttjades till att finna vilka variabler som bäst diskriminerade mellan sommar-
och åretruntbilister.

Osäkerhetsnivån sattes generellt till 5%, dvs. en skillnad räknades som signi-
fikant när p-värdet i testet <0,05.
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3 Bakgrundsdata om försöksdeltagarna
3.1 Resultat på de kognitiva testen och intervjun
Ett stort antal frågor ställdes innan testen. De handlade om körkortet, bilen/bilarna
som kördes (märke, stor/liten, gammal/ny m.m.), körvanor, situationer som und-
viks, osv. Intervjuunderlaget återfinns i bilaga 2.

Tabellerna nedan sammanfattar de viktigaste bakgrundsvariablerna efter kön
och grupp (sommar- respektive åretruntbilister) för de 41 personer (16 män och 25
kvinnor) som fullföljde alla moment i studien.

Tabell 4  Beskrivning av några bakgrundsvariabler, män.

74.2 5.3 67 80 73.8 4.9 67 81
28.5 1.5 26 30 27.1 2.6 23 30
44.5 10.8 26 56 52.3 13.4 37 76
88.8 28.9 63 151 112.0 33.3 66 157
52.6 5.2 45 59 48.5 6.7 39 60
8.3 3.6 3 12 10.1 6.9 1 18

273.8 253.9 15 850 227.6 290.7 0 800

1268.8 498.5 650 2000 1242.5 1724.3 20 5400

65.0 13.1 40 75 100.00 -

198.8 130.6 40 400 95.6 78.7 15 250

130.0 102.3 25 350

28.1 14.6 10 50 11.3 5.8 5 20
44.4 18.8 10 75 30.0 27.8 10 90

Ålder
MMT, poäng
Trail Making A, sekunder
Trail Making B, sekunder
Innehav av körkort, antal år
Bilens ålder
Körd sträcka senaste sju
dagarna, km
Körd sträcka år 1998, mil
Andel av körsträckan under
sommarhalvåret, %
Körsträcka under  vanlig vecka på
sommaren, km
Körsträcka under  vanlig vecka på
vintern, km
Andel av körsträckan i mörker, %
Andel av körsträckan i tätort, %

Medel-
värde

Standard-
avvikelse

Min-
värde

Max-
värde

Medel-
värde

Standard-
avvikelse

Min-
värde

Max-
värde

Kör året runt (n=8) Kör endast på sommaren (n=8)

Tabell 5  Beskrivning av några bakgrundsvariabler, kvinnor.

72.6 5.4 67 80 72.0 3.4 67 78
28.2 1.6 25 30 29.0 1.2 27 30
37.2 10.8 24 62 37.9 8.8 23 55
75.5 22.4 39 108 83.5 33.9 43 174
46.6 8.0 32 61 41.5 11.8 13 55

8.3 6.1 1 18 15.8 10.8 1 38

247.5 228.0 10 800 140.0 191.1 0 700

977.1 545.4 175 2000 660.3 279.7 203 1000

65.8 10.8 50 80 100.00

135.4 142.5 10 500 99.0 66.6 10 240

89.6 141.3 10 500

24.2 12.4 10 50 14.6 10.3 0 40
25.8 12.4 10 50 35.8 26.1 10 80

Ålder
MMT, antal poäng
Trail Making A, sekunder
Trail Making B, sekunder
Innehav av körkort, antal år
Bilens ålder
Körd sträcka senaste sju
dagarna, km
Körd sträcka år 1998, mil
Andel av körsträckan under
sommarhalvåret, km
Körsträcka under vanlig vecka
på sommaren, km
Körsträcka under vanlig vecka
på vintern, km
Andel av körsträckan i mörker, %
Andel av körsträckan i tätort, %

Medel- 
värde

Standard-
avvikelse

Min-
värde

Max-
värde

Medel- 
värde

Standard-
avvikelse

Min-
värde

Max-
värde

Kör året om (n=12) Kör endast på sommaren (n=13)

Gruppen som körde året runt bestod av 20 personer och sommarbilisternas antal
var alltså 21.
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Ur tabell 4 och 5 kan bl.a. följande konstateras:

• de "sommarkörande" männens resultat på de kognitiva testen tenderade att
vara sämre jämfört med åretruntkörande män medan gruppskillnaderna mellan
kvinnorna var mindre,

• årlig genomsnittlig körsträcka var ca 50% längre för kvinnliga åretruntbilister
jämfört med sommarbilister; för männen skilde det inte mycket mellan
grupperna. Jämförs medianvärdena för männen finner man emellertid att året-
runtbilisternas miltal var 50% högre än sommarbilisternas (1200 respektive
810 mil),

• äldst var bilarna som kördes av kvinnor som endast körde på sommaren med
en genomsnittlig ålder på närmare 16 år,

• beträffande körsträckans andel i tätort, var åretruntkörande mäns andel högre
jämfört med dem som endast körde på sommaren; för kvinnor var förhållandet
det motsatta,

• körsträckorna under en normal sommarvecka var omkring 50% längre än på
vintern både för kvinnor och män.

Signifikanta gruppvisa skillnader existerade för andelen körsträcka i mörker (män:
p=0,014; kvinnor: p=0,047) och för åldern på kvinnornas bilar (p=0,043).

Samtliga deltagare var pensionerade och bodde i egen lägenhet eller villa. Om-
kring hälften (23 st.) levde tillsammans med make/maka. Det var 90% (37 st.)
som ägde en egen bil, övriga hade tillgång till bil genom andra personer. De som
använde glasögon i något sammanhang var 34 av 41. På frågan om glasögon
används under bilkörning svarade 26 "Ja" och en person svarade "Ibland".
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3.2 Svåra trafiksituationer
På en fyrgradig skala (lätt, ganska lätt, ganska svårt och svårt) fick deltagarna
ange hur svåra de upplevde 21 olika trafiksituationer. I figur 6 visas hur stor andel
som svarat någon av de två svårt-alternativen.

0 20 40 60 80 100

�köra i mörker

�köra när det  är halt

�köra när man är t röt t

�köra i f rämmande omgivning

�köra på vintern

�göra en vänstersväng på en ganska t raf ikerad väg

�byta fil i tätort

�köra i regn

�köra i fyrvägskorsningar där högerregeln gäller

�köra i rusningstraf ik i Linköping

�att  köra in på en ganska t raf ikerad huvudled där företräde ska ges

�köra medan en medpassagerare diskuterar med dig

�backa

�köra om på landsväg

�upptäcka trafikmärken

�köra i tätort

�hänga med i t raf ikrytmen i tätort

�köra med radion på

�köra in på motorväg

�parkera på parkeringsplats

�köra på landsväg

% som angett att det är svårt eller eller ganska svårt att...

SB
ÅB

Figur 6  Försöksdeltagarnas uppfattning om olika trafiksituationer. Sorterat efter
vad sommarbilisterna ansåg som svårast.

De tre situationer som sommarbilisterna upplevde som svårast, var att köra i
mörker, halka och när man är trött. Trötthet ansåg åretruntbilisterna som den mest
försvårande omständighet för bilkörning, följt av vänstersvängar i tät trafik och
vinterkörning. För nästan samtliga 21 situationer, var andelen som angav att
respektive situation var svår, högre bland sommarbilister än åretruntbilister. Det
var emellertid endast för tre situationer som skillnaderna var signifikant olika
mellan grupperna: halka, främmande omgivningar och mörker.

Hur man ställde sig till lite mer ansträngande trafiksituationer, återkom vi till
vid intervjun. I den följande bakgrundsfrågan fick deltagarpersonen uppge hur
gärna/ogärna han/hon körde bil under sex angivna omständigheter. En samman-
slagning av svarsalternativen har skett: "Undviker helt eller nästan helt" och "Kör
sällan" fick bilda "Undviker ofta" medan "Kör ibland" och "Undviker inte" fick
bilda "Undviker sällan". Andelen som i någon mån undviker, har åskådliggjorts i
figur 7.
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Figur 7  Undvikande av olika trafiksituationer. Andel som svarat man helt eller
nästan helt undviker eller sällan kör i respektive situation efter grupptillhörighet.
Sorterat efter vad sommarbilisterna oftast undvek.

Inte oväntat hamnade halka och vinter högst för sommarbilisternas del, beträff-
ande vad de oftast undvek. Tre av fyra sommarbilister undvek i någon grad
mörkerkörning. För de tre nämnda situationerna förelåg signifikanta gruppskill-
nader.

Nästan ingen i åretruntgruppen drog sig för att köra på okända vägar, se figur
8.

0
2

4
6

8
10

12
14

16
18

Kör alltid välkända
turer

Kör oftast
välkända turer,

drar mig för att åka
helt okända

Kör ofta välkända
turer, om det

behövs åker helt
okänd väg

Kör då och då på
okända vägar,

drar mig inte alls
för okända

A
nt

al
 p

er
so

ne
r Sommarbilist

Åretruntbilist

Figur 8  Benägenheten att köra bil i obekanta områden.

Till åretruntgruppen ställdes frågor angående bilkörning på vintern framöver; om
man hade planer på att sluta köra. Det var ingen som av ekonomiska skäl, hälso-
skäl eller påtryckningar från anhöriga eller samråd med läkare ännu hade funderat
på att upphöra med vinterkörning. Den troligaste orsaken till att man senare skulle
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sluta köra på vintern, uppgavs vara hälsoskäl (9 svarade detta, varav en även upp-
gav samråd med läkare som en orsak).

En knapp tredjedel (6 av 21) av sommarbilisterna ställde av bilen under vinter-
halvåret. De vanligaste anledningarna till att man bara körde på sommaren var att
behovet av bil var litet under vintern (7 svar) och att bra alternativa färdsätt fanns
att tillgå (3 svar).

3.3 Körhistoria och nuvarande körvanor
Hur deltagarna uppfattade sin körerfarenhet före och efter 65-årsdagen i relation
till andra framgår ur figur 9 och 10.
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Figur 9  Svarsfördelning på frågan "Hur mycket har du kört jämfört med andra i
din ålder innan du fyllde 65?"

Åretruntbilisterna menade i större utsträckning att de körde mer än sina jämnåriga
före 65 års ålder än sommarbilisterna. De ansåg också att de efter 65-årsåldern
hade varit mer aktiva bilförare än sina jämnåriga, se följande figur.
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Figur 10  Svarsfördelning på frågan "Hur mycket har du kört jämfört med andra i
din ålder efter du fyllde 65?"

Tittar man på hur försöksdeltagarna säger sig ha förändrat bilkörningen efter 65
år, var det en person i åretruntgruppen som ökat och elva som hade minskat bil-
körningen medan övriga inte förändrat sina vanor. I sommargruppen var det 14
som minskade bilkörningen, för övriga låg den kvar på samma nivå som innan 65-
årsdagen.

Personerna som deltog i studien körde oftast själva och satt sällan bredvid som
passagerare. Detta var mest uttalat för gruppen som körde året runt, se figur 11.
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Figur 11  Hur ofta man är förare respektive passagerare.
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En särskild fråga riktades till sommarbilisterna om när de senast körde regel-
bundet på vintern. Av de 21 som utgjorde denna grupp, var det två som aldrig
hade kört på vintern (bägge var kvinnor). En tredjedel slutade med regelbunden
vinterkörning för mindre än fem år sedan (1995�1999) och ungefär lika stor del
för mellan 5 och 10 år sedan (1989�1994). Den som upphörde tidigast med vinter-
körning, gjorde det redan 1968.

En del sommarbilister hade inte helt slutat med att köra på vintern. Som svar på
en fråga om det förekom att man körde enstaka gånger på vintern även sedan man
sade sig ha slutat med att köra på vintern, var det 15 som uppgav att så hade varit
fallet. Hur frekvent sommarbilisterna körde på vintern varierade från någon
gång/år till 2 gånger/månad. Men det kan inte uteslutas att det rörde sig om till-
fällen när inte vinterväglag rådde eftersom man inte behövde beskriva väglaget
vid de tillfällen bilen användes.
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4 Resultat från simulatorkörningarna
Inledningsvis undersöktes huruvida det uppträdde några skillnader mellan
grupperna ÅBV och ÅBS respektive SBS och SBV, dvs. om åretruntbilister
respektive sommarbilister som fick köra på sommarvägen först och sedan vinter-
vägen skilde sig från gruppen som körde omvänd ordning (se även avsnitt 3.2.1).

Därefter följer beskrivningar av hastighet och sidolägesposition samt hur reak-
tionerna såg ut vid de olika stimuli som förekom. Slutligen gjordes försök att hitta
vilka bakgrundsvariabler som bäst kunde klassificera åretrunt- och sommarbilister
och vilka samband som fanns mellan dessa och körvanorna. Även eventuella sam-
band mellan bakgrundsvariablerna och prestation i simulatorn undersöktes.

4.1 Ordningens betydelse beträffande sommar- och vinter-
väg

I vilken ordning försöksdeltagarna körde i simulatorn i de två miljöerna, vinter
och sommar, visade sig ha en liten inverkan på hastigheten när den jämfördes för
en och samma miljö. Tabell 6 presenterar medelhastigheten på sommarväg struk-
turerat efter ordning, grupp och hastighetsgräns. Här ingår ej den sista sträckan
efter älghändelsen i sista körningen.

Tabell 6  Medelhastighet på sommarvägen efter grupp, hastighetsgräns och ord-
ning.

Km/h Sommarväg
vid första
körningen

Sommarväg
vid andra
körningen

Sommarbilister
50-sträcka
70-sträcka
90-sträcka

41,3
67,8
80,0

45,9
70,8
80,3

Alla sommarsträckor

Åretruntbilister
50-sträcka
70-sträcka
90-sträcka

70,9

42,2
67,5
79,1

73,1

43,9
67,4
80,5

Alla sommarsträckor

Samtliga bilister
alla sommarsträckor

70,4

70,7

70,9

72,1

Den största ordningsskillnaden på sommarvägen uppträdde på 50-sträckan för
sommarbilister.
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På samma sätt visas hastigheten på vintervägen i tabell 7.

Tabell 7  Medelhastighet på vintervägen efter grupp, hastighetsgräns och ord-
ning.

Km/h Vinterväg
vid första
körningen

Vinterväg vid
andra

körningen
Sommarbilister
50-sträcka
70-sträcka
90-sträcka

39,8
62,4
64,8

40,0
61,3
66,2

Alla vintersträckor

Åretruntbilister
50-sträcka
70-sträcka
90-sträcka
Alla vintersträckor

62,5

38,7
62,5
68,0
63,6

62,2

40,9
62,2
68,0
63,4

Samtliga bilister
alla vintersträckor 63,0 62,8

Även här var skillnaderna marginella mellan gruppen som inledde med vinterväg
och gruppen som först körde i sommarmiljö. Genom att bilda differenserna av
medelhastigheterna på olika delsträckor i vinter- och sommarmiljö för dem som
ingår i en grupp och sedan genomföra t-test på om det skiljer mellan vilken ord-
ning försöksdeltagaren körde miljöerna, undersöks om det finns någon statistisk
signifikant effekt av ordningsföljd, se tabell 8.

Tabell 8  Resultat av t-test av ordningseffekt.

Grupp och
delsträcka

P-värde vid t-test om skillnad
finns mellan grupper med olika
ordning

SB 50 km/h 0,012
SB 70 km/h 0,321
SB 90 km/h 0,483
ÅB 50 km/h 0,065
ÅB 70 km/h 0,815
ÅB 90 km/h 0,618

Den skillnad i medelhastighet på närmare 5 km/h som sågs för sommarbilisterna
på 50-sträckan i sommarmiljön, visade sig vara signifikant. I övrigt kan ingen ord-
ningseffekt skönjas. De små skillnaderna samt att det endast var på en liten del av
sträckan ordningsskillnader förekom, föranledde inte någon fortsatt uppdelning på
ordning.
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4.2 Hastighet efter grupp, miljö och kurvatur
4.2.1 Medelhastighet
Figur 12 ger en bild av hur den genomsnittliga hastigheten varierade beroende på
grupptillhörighet, miljö och hastighetsgräns. Älghändelsen och den därpå följande
fem-kilometerssträckan är exkluderade.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sommar,
50-sträcka

Vinter, 50-
sträcka

Sommar,
70-sträcka

Vinter, 70-
sträcka

Sommar,
90-sträcka

Vinter, 90-
sträcka

km
/h

Sommarbilister
Åretruntbilister

Figur 12  Medelhastighet efter grupp, hastighetsgräns och miljö.

Vi ser först att skillnaderna mellan grupperna var små (inga signifikanta skill-
nader) men en svag tendens till att sommarbilisterna körde något fortare på
sommarvägen jämfört med åretruntbilisterna kunde skönjas. Vidare ser vi att
hastigheten inte oväntat är högre på sommarvägen och det gäller båda grupperna
på alla delsträckor. Störst skillnad noterades för sommarbilisterna på 90-sträckor-
na, där en sänkning av hastigheten skedde med 15 km/h (eller 18%) på vinter-
vägen jämfört med sommarvägen. Den genomsnittliga hastighetsnivån var alltså
densamma för sommar- och åretruntbilister när samma delsträcka studerades.

Går man ytterligare ett steg och delar upp simulatorsträckan även på kurvor
och raksträckor, blir resultatet enligt tabell 9.



34 VTI rapport 470

Tabell 9  Medelhastighet efter kurvatur, miljö, hastighetsgräns och grupp.

H-gräns ÅB SB
Vänsterkurva Sommarväg 50 42.8 43.4

70 64.9 65.9
90 76.5 75.8

Vinterväg 50 39.9 39.8
70 58.9 57.2
90 64.5 62.6

Raksträcka Sommarväg 50 45.9 46.8
70 69.0 71.0
90 80.7 81.2

Vinterväg 50 43.1 43.7
70 64.3 64.2
90 68.6 66.1

Högerkurva Sommarväg 50 41.4 41.8
70 65.5 67.7
90 76.0 76.5

Vinterväg 50 37.8 37.7
70 60.4 59.9
90 66.6 63.5

Den genomsnittliga hastigheten är 4�5 km/h högre på raksträckorna jämfört med
kurvorna. Huruvida gruppskillnader förekom, undersöktes som tidigare med t-test
på differenserna mellan sommar- och vintermiljöns värden per delsträcka, tabell
10.

Tabell 10  Resultat av t-test av gruppskillnad.

Delsträcka P-värde vid t-test om
skillnad finns mellan

grupper

Vänsterkurva 50 km/h 0,631
Vänsterkurva 70 km/h 0,036
Vänsterkurva 90 km/h 0,528
Raksträcka 50 km/h 0,882
Raksträcka 70 km/h 0,111
Raksträcka 90 km/h 0,100
Högerkurva 50 km/h 0,774
Högerkurva 70 km/h 0,050
Högerkurva 90 km/h 0,076

Tolkningen av tabellerna ovan blir följande: för sommarbilisterna var hastighets-
skillnaderna mellan sommar- och vintermiljö signifikant större på 70-sträckor i
kurvor jämfört med åretruntbilister.

4.2.2 Hastighetens spridning
Nedan visas standardavvikelsen för hastigheten efter kurvatur, miljö, hastighets-
gräns och grupp utan uppdelning på ordningsföljden. Värdena i tabellen represen-
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terar standardavvikelsen för samtliga personers avståndsmätningar inom respek-
tive grupp per delsträcka.

Tabell 11  Hastighetens spridning efter kurvatur, miljö, hastighetsgräns och
grupp.

H-gräns ÅB SB
Vänsterkurva sommarväg 50 6.55 6.99

70 7.46 7.84
90 8.67 9.74

vinterväg 50 6.57 6.59
70 8.43 7.68
90 10.69 9.98

Raksträcka sommarväg 50 6.35 6.20
70 8.31 9.31
90 10.31 12.13

vinterväg 50 5.78 6.36
70 9.14 9.80
90 13.91 13.11

Högerkurva sommarväg 50 7.02 7.15
70 8.50 9.69
90 9.62 9.58

vinterväg 50 6.73 5.71
70 9.26 9.43
90 10.31 9.83

Vi ser att spridningen naturligtvis ökade med ökad hastighet. Största spridningen
för bägge grupperna återfanns på raksträckor med 90-gräns under vinterkör-
ningen. Eventuella gruppskillnader undersöktes på samma sätt som tidigare, se
tabell 12, genom att först bilda differenserna mellan varje persons spridning i
sommar- och vintermiljön.

Tabell 12  Resultat av t-test av gruppskillnad.

Delsträcka P-värde vid t-test om
skillnad finns mellan

grupper

Vänsterkurva 50 km/h 0,824
Vänsterkurva 70 km/h 0,769
Vänsterkurva 90 km/h 0,159
Raksträcka 50 km/h 0,471
Raksträcka 70 km/h 0,633
Raksträcka 90 km/h 0,075
Högerkurva 50 km/h 0,974
Högerkurva 70 km/h 0,403
Högerkurva 90 km/h 0,917

Några gruppskillnader kunde inte konstateras när det gäller hastighetens sprid-
ning.
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4.3 Sidoläget
Att undersöka hur försöksdeltagarna placerar bilen i körfältet och hur mycket
placeringen varierar, kan ge en bild av om de olika miljöerna föranleder olika
beteenden. Även här har bara sträckan fram till älghändelsen i andra körningen
tagits med vid analysen.

4.3.1 Medelavstånd
Medelvärden av avståndet till mittlinjen, som alltså i simulatorn mättes från bilens
mitt till vägens mittmarkering, visas uppdelat på vänsterkurvor, raksträckor och
högerkurvor i följande figurer.
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Figur 13  Avstånd från bilens mitt till vägens mitt, vänsterkurvor.

Skillnaderna mellan grupperna var små (och ej signifikanta). Försöksdeltagarna
väljer att lägga sig närmare vägens högra sida under vinterkörningen; det gäller
bägge grupperna men syns tydligast för åretruntbilisterna.
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Figur 14  Avstånd från bilens mitt till vägens mitt, raksträckor.

Avståndet var ungefär detsamma oavsett hastighetsgräns, omkring 1,5 m, och det
fanns inga signifikanta gruppvisa skillnader i de olika miljöerna. På 70- och 90-
sträckorna lade sig deltagarna i bägge grupperna signifikant längre från mittlinjen
på vintervägen.

Slutligen visas motsvarande figur för högerkurvor, där avståndet till mittlinjen
var som störst jämfört med tidigare delsträckor.
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Figur 15  Avstånd från bilens mitt till vägens mitt, högerkurvor.
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Beteendet i högerkurvorna skiljer inte mycket mellan grupperna och inte heller
mellan sommar och vinter; inga signifikanta skillnader erhölls.

Även om inga gruppvisa skillnader var signifikanta på någon av de tre studer-
ade vägpartierna, kunde vi se tendensen att sommarbilisterna, oavsett hastighets-
gräns och kurvatur, placerade bilen längre från mittlinjen än åretruntbilisterna.

4.3.2 Avståndets spridning
Spridningen av avståndet till mittlinjen presenteras i följande figurer. Värdena i
figuren representerar standardavvikelsen för samtliga personers avståndsmät-
ningar inom respektive grupp per delsträcka.
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Figur 16  Avståndets spridning från bilens mitt till vägens mitt, vänsterkurvor.

Genomgående var spridningen större för sommarbilisterna jämfört med åretrunt-
bilisterna, men det var dock inga skillnader som föll ut som statistiskt signifikanta
när test genomfördes på differenserna mellan gruppernas spridning för de två
miljöerna.

Spridningen var signifikant större på vintervägen jämfört med sommarvägen
för sommarbilisternas vidkommande (parvisa t-test). Samma analys för åretrunt-
bilisterna gav endast en signifikant skillnad: spridningen på sommarväg med 90-
sträcka var större än på vintervägens 90-sträcka.

Motsvarande figur för raksträckorna visas nedan.
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Figur 17  Avståndets spridning från bilens mitt till vägens mitt, raksträckor.

Av naturliga skäl var spridningen i sidled mindre på de raka partierna. Grupp-
skillnaderna var ej signifikanta. Däremot fann vi med parvisa t-test signifikanta
skillnader (om än små) på vinter- och sommarmiljö för var och en av grupperna
och hastighetsgränserna förutom för 50-sträckorna.
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Figur 18  Avståndets spridning från bilens mitt till vägens mitt, högerkurvor.
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Spridningen av avståndet till mittlinjen var för åretrunt- och sommarbilisterna
densamma i högerkurvorna på de olika delsträckorna. Spridningen var genom-
gående signifikant större på vintervägen jämfört med sommarvägen (gäller dock
ej för åretruntbilister på 50-sträckor).

Mönstret med större variation för sommarbilisterna var tydligast i vänster-
kurvorna, men sågs även på raksträckorna. Ett annat mönster var att då skillnader
mellan sommar- och vintermiljö förekom, var det något vanligare för åretrunt-
bilisterna än för sommarbilisterna att spridningen på sommarvägen var större än
på vintervägen.

4.3.3 Acceleration i sidled
De sidokrafter som deltagarna utsatte bilen för mättes. Krafter åt vänster i kör-
riktningen gavs negativt tecken. Hur medelaccelerationen såg ut på olika del-
sträckor för de två grupperna, visas i tabell 13.

Tabell 13  Medelacceleration i sidled, m/s2. Efter kurvatur, miljö och grupp.

Åretrunt-
bilister

Sommarbilister T-test på grupp-
ernas diffe-
renser

Vänster Sommarväg 0.984 1.003
Vinterväg 0.792 0.748 0.087

Parvisa t-test
årstid

0.000 0.000

Rakt fram Sommarväg 0.014 0.012
Vinterväg 0.010 0.009 0.900

Parvisa t-test
årstid

0.020 0.018

Höger Sommarväg -0.907 -0.957
Vinterväg -0.761 -0.738 0.042

Parvisa t-test
årstid

0.000 0.000

Vi kan konstatera att beteendet i högerkurvorna skiljer mellan grupperna; det var
större skillnad mellan de krafter sommarbilisterna utsatte bilen för på sommar-
vägen jämfört med vintervägen när detta jämfördes med åretruntbilisterna. I övrigt
tog bägge grupperna det försiktigare genom kurvorna (och på raksträckan för-
visso, men där är sidokrafterna av naturliga skäl nära noll och mindre intressanta)
när det var vinterväg.
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4.4 Beteendet vid förekomst av stimuli och/eller händelser
I detta avsnitt presenteras beteendet vid omkörningar utan stimulis, när älgar
dyker upp på vägen, reaktionstider på visade fyrkanter, andel felaktiga reaktioner
samt data om hastighet och sidoläge vid möten och omkörningar. Tabellen nedan
ger en översikt över typ av händelse/stimuli och hur frekvent de förekom i de
bägge simulatorkörningarna.

Tabell 14  Antal händelser och stimuli per körning

Typ av händelse/stimuli Körning 1 Körning 2
Fyrkant
Fyrkant och ljud
Möte

9
10
3

10
11
4

Omkörning 2 2
Möte + fyrkant 3 3
Omkörning + fyrkant 1 1
Möte + fyrkant + ljud 2 3
Omkörning + fyrkant + ljud 1 1
Älgar kliver upp på vägen - 1

Körning 2 innehöll som synes några fler händelser jämfört med körning 1 efter-
som sträckan var fem km längre.

4.4.1 Reaktioner vid stimulis utan mötes- eller omkörningssitua-
tioner

Figur 19 visar andelen felaktiga reaktioner efter de situationer som förekom då
försöksdeltagaren skulle bekanta sig med ljudet och fyrkanterna utan att "köra"
iväg med bilen under det inledande momentet i träningskörningen. Uppgifterna,
som är de enda som presenteras från träningskörningen, har tagits med för att visa
på vikten av att låta försöksdeltagare bekanta sig med den experimentella situa-
tionen.
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Figur 19  Andel felaktiga reaktioner i förtesten efter grupp och typ av stimuli.
NÅB=100 och NSB=105 för "Fyrkant". NÅB=20 och NSB=21 för "Fyrkant o ljud".
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Flest misstag begicks av sommarbilisterna både i situationen med fyrkant (missa-
de fyrkanten helt) och med fyrkant och ljud (tryckte på knappen fast instruk-
tionerna var att avstå från att trycka). Dock var gruppskillnaderna inte statistiskt
signifikanta (undersöktes med Chi-två-test). Andelen fel under simulatorkör-
ningarna visas i figur 20.
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Figur 20  Andel felaktiga reaktioner i simulatorkörningarna efter grupp och typ
av stimuli.
NÅB=380 och NSB=399 för "Fyrkant". NÅB=420 och NSB=441 för "Fyrkant o ljud".

Vi ser en väsentlig minskning av andelen felaktiga reaktioner jämfört med för-
testen, men fortfarande begick sommarbilisterna störst andel misstag (skillnaderna
blev dock inte signifikanta vid test med Fisher's exakta test).

Reaktionstiderna för situationen med enbart fyrkant framgår i figuren nedan.
Vid tolkningen av diagrammet måste man hålla i minnet att sommarbilisterna
missade ungefär 1% av fyrkanterna.
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Figur 21  Reaktionstid efter grupp och miljö (gröna staplar = sommarväg, vita =
vinterväg) när fyrkant visades i fasta positioner.



VTI rapport 470 43

Mönstret är likt det som setts tidigare: snabbare reaktioner under andra körningen.

4.4.2 Omkörningssituationer utan stimuli
Två scenarior är möjliga för de situationer då försöksdeltagaren hamnade bakom
en bil som körde något långsammare: han/hon kör om på ett tidigt stadium eller
avvaktar. I det senare fallet ger bilen framför, vid en förutbestämd punkt, tecken
till höger med körriktningsvisaren, svänger ut i vägrenen, bromsar och stannar för
att underlätta omkörning.

Figur 22 visar hur ofta omkörning dröjde tills bilen framför svängde in åt sidan.
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Figur 22  Andel sena omkörningar efter grupp och miljö. NÅB=40 och NSB=42.

Gruppskillnaderna var ej signifikanta (p=0,863 på sommarvägen och p=0,751 på
vintervägen; testat med Mann-Whitney). Däremot var det på vintervägen tydligt
att både sommar- och åretruntbilister oftare väntade med att passera bilen framför
tills den kört åt sidan.

4.4.3 Mötes- och omkörningssituationer med stimuli
4.4.3.1 Felaktiga reaktioner
Under körningarna i simulatorn var det omkörningssituationerna som ställde till
mest problem i fråga om misstag; sommarbilisterna missade att trycka när fyr-
kanten visades medan åretruntbilisterna tryckte av misstag när även ljudet före-
kom, se figur 23. Inga felaktiga reaktioner förekom när fyrkant utan ljud presen-
terades i samband med möte och detta har inte redovisats i figuren.
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Figur 23  Andel feltryckningar eller uteblivna tryckningar efter grupp och typ av
stimuli.
NÅB=100 och NSB=105 för "Fyrkant, möte o ljud".  NÅB=40 och NSB=42 för "Fyrkant o
omkörning". NÅB=40 och NSB=42 för "Fyrkant, omkörning o ljud".

Det gick dock inte att påvisa någon statistisk skillnad mellan grupperna med Chi-
två-test. Sammantaget blev andelen felaktiga reaktioner under de fyra situationer
som presenteras i figur 21 ungefär densamma för det två grupperna: 1,3% för
åretruntbilisterna och 1,6% för sommarbilisterna.

4.4.3.2 Reaktionstider
Nedan ses hur snabba försöksdeltagarna var att trycka på knapparna på ratten när
fyrkanten visades i samband med ett möte. Det är endast i denna situation som
resultatet är helt jämförbart mellan åretruntbilister och sommarbilister, eftersom
inga misstag begicks av någon av försöksdeltagarna.
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Figur 24  Reaktionstid efter grupp och miljö (gröna staplar = sommarväg, vita =
vinterväg) när fyrkant visades i samband med möte.
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Vi ser att reaktionstiden minskade i andra körningen, oavsett i vilken ordning
sommar- och vintervägen visades. En variansanalys genomfördes för att närmare
undersöka sambanden.

Tabell 15  Variansanalys med reaktionstid som beroende variabel. Möte med
annan bil.

962.943 .000
.098 .754

5.146 .025
.003 .957

Källa
Intercept
GRUPP
ORDNING
GRUPP * ORDNING

F-värde p-värde

Ordningen föll även i den statistiska analysen ut som en betydelsefull förklarings-
variabel.

4.4.3.3 Hastighet och sidoläge i omkörningssituationerna
Det fanns inga gruppskillnader vad gäller medelhastigheten vid omkörningarna.
Den var här liksom tidigare högst på sommarvägen. Det gick heller inte att se att
hastigheten förändrades när situationen blev mer komplicerad.

Gruppskillnaderna beträffande hastighetens spridning var också små, åtmin-
stone för den enklaste situationen, utan stimuli. I exemplet nedan ser vi att som-
marbilisterna varierade hastigheten mer än åretruntbilisterna när fyrkanten dök
upp i omkörningssituationen.
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Figur 25  Hastighetsspridningen per grupp och miljö efter typ av omkörnings-
situation. 70-sträcka.
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När det gäller avståndet till mittlinjen, var även detta i medeltal ungefär detsamma
för bägge grupperna. Spridningen var dock mindre för sommarbilisterna, åtmin-
stone på 90-sträckorna, se figur 26.
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Figur 26  Spridningen av avståndet till mittlinjen per grupp och miljö efter typ av
omkörningssituation. 90-sträcka.

4.4.3.4 Hastighet och sidoläge i mötessituationerna
Mötande bilar förekom ganska ofta: 8 gånger i första körningen och 10 i andra.
Ett exempel på hur medelhastigheten ser ut för de olika mötessituationerna ses
nedan.
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Figur 27  Medelhastighet per grupp och miljö efter typ av mötessituation, 70-
sträcka.
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Som synes är gruppskillnaderna obetydliga och graden av komplexitet tycks inte
påverka medelhastigheten nämnvärt. Hastighetens standardavvikelse visade sig
inte heller ha något tydligt samband med grupp och mötessituation. Avståndet till
mittlinjen var ungefär detsamma, oavsett grupp, given miljö och typ av mötes-
situation. Däremot varierade detta avstånd något mer för sommarbilisterna, se
nedan.
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Figur 28  Standardavvikelsen för avståndet till mittlinjen per grupp och miljö
efter typ av mötessituation.

4.4.4 Älgarna
Andelen som körde på någon av älgarna efter grupp och miljö åskådliggörs i
följande figur.
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Figur 29  Andel som körde på älgarna efter grupp och miljö (gröna staplar =
sommarväg, vita = vinterväg).
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Vi ser att sommarbilisterna betydligt bättre klarade situationen på sommarvägen
jämfört med vintervägen (några signifikanta gruppskillnader kunde dock inte er-
hållas med Fisher's exakta test). Åretruntbilisterna uppträdde likvärdigt i de två
miljöerna. För de åretruntbilister som undvek krock med älgarna, dröjde det i
genomsnitt 0,82 sek. (oavsett miljö) från det att första älgen dök upp tills broms-
pedalen nedtrycktes. Motsvarande reaktionstid för sommarbilisterna var ca 0,1
sek. längre. De som körde på älgarna hade längre reaktionstider (dock i ett fall
lika långa) än de som undvek krock.

Efter den ganska omskakande älghändelsen kan man tänka sig att körbeteendet
ändrade sig. För att undersöka detta har hastigheten före och efter situationen jäm-
förts. Härvidlag utvaldes delsträckor om 3 km före och 3 km efter. Bägge
sträckorna fanns på 70-väg och det fanns ungefär likvärdiga antal och typ av sti-
mulis i fråga om fyrkanter och ljud samt händelser (ett "enkelt" möte förekom
endast i delsträckorna före och efter älgen, inga omkörningar). Hur hastigheten
har förändrats efter älghändelsen framgår ur figur 29.
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Figur 30  Medelhastighet före och efter älghändelsen efter grupp och miljö.
Observera skalan på y-axeln.

Med parvisa t-test konstaterade vi att inga signifikanta skillnader förekom mellan
medelhastigheterna före och efter älgen. Den enda signifikanta gruppskillnaden
förekom när sommarvägen jämfördes före älghändelsen.

Hastighetens spridning minskade emellertid signifikant för sommarbilisterna i
både sommar- och vintermiljön efter älghändelsen.
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Figur 31  Hastighetens genomsnittliga spridning före och efter älghändelsen efter
grupp och miljö. Observera skalan på y-axeln.

Även här uppträdde den enda signifikanta gruppskillnaden på sommarvägen före
älghändelsen.

Hur avståndet till mittlinjen förändrats efter att försöksdeltagaren varit med om
älghändelsen ses i figur 32.
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Figur 32  Medelavståndet till mittlinjen före och efter älghändelsen efter grupp
och miljö. Observera skalan på y-axeln.

Bägge grupperna lade sig närmare mittlinjen efter älghändelsen (men signifikant
minskning uppträdde endast för sommarbilisterna på sommarvägen).
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Motsvarande figur för den genomsnittliga spridningen i avståndet visas nedan.
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Figur 33  Avståndets genomsnittliga spridning före och efter älghändelsen efter
grupp och miljö. Observera skalan på y-axeln.

Alla grupper minskade spridningen signifikant.
Efter älgupplevelsen valde försöksdeltagarna alltså att lägga sig närmare mitt-

linjen samtidigt som man utnyttjade en mindre del av vägens bredd.

4.5 Vilka faktorer kan bäst särskilja sommar- och åretrunt-
bilister?

För att avgöra vilka av bakgrundsvariablerna som bäst klarar att dela in bilisterna i
de två grupperna, sommar- respektive åretruntbilister, har logistisk regression an-
vänts. Denna typ av analys lämpar sig väl för beroende variabler som antar endast
två värden, här skulle kodningen vara 0 för åretruntbilist och 1 för sommarbilist.

Ett stort antal variabler (samtliga "svårt"- och "undviker" -variabler utom dem
som har med vinter och halka att göra, ålder, kön, resultat på de kognitiva testen,
årlig körsträcka, körd sträcka senaste veckan, antal år man varit körkortsinne-
havare, olycksinblandning, antal tillbud samt andel körsträcka i mörker respektive
tätort) fick ingå i en stegvis logistisk regression. Modellen föreslog endast en
variabel för att prediktera grupptillhörighet: den som beskrev till vilken grad man
undvek att köra i mörker. Drygt 80% av deltagarna kunde korrekt grupperas som
antingen sommar- eller åretruntbilist utifrån förarens inställning till mörkerkör-
ning.

Även flera av de andra variablerna som beskrev hur ogärna/gärna deltagaren
utsatte sig för olika situationer kunde väl diskriminera mellan grupperna (som rus-
ningstrafik och tätortskörning). Betydelsen av mörkerkörning som särskiljande
faktor framgår naturligtvis också när svaren på frågan hur stor andel av den totala
körsträckan som sker i mörker får bli oberoende variabel i den logistiska regres-
sionen (73% klassas rätt). Att slå samman "svårt"- variablerna alternativt "und-
viker" -variablerna, gav inte bättre resultat vid analyserna.
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4.6 Vad kan förklara körvanorna/körbeteendet?
Kan någon/några av bakgrundsvariablerna som t.ex. kön, resultat på de kognitiva
testen och körvanor förklara körvanorna och hur man presterat i simulatorn?

En total variabel för "svårighetsvariablerna" bildades, dvs. de svårigheter som
återfinns i tabell 6. Ju högre värde denna summavariabel får, desto oftare har del-
tagaren problem med dessa situationer. En stegvis regressionsanalys gjordes med
summavariabeln som beroende variabel och ett antal bakgrundsvariabler, se mo-
dellen nedan.

Tabell 16  Resultat av linjär regressionsanalys med summan av "svårighets-
variablerna" som beroende variabel.

38.150 3.921 9.731 .000
5.750 2.480 .352 2.319 .026

Konstant
GRUPP

Modell B
Standard-

fel

Ej standardiserade
koefficienter

Beta

Standardiserade
koefficienter

t Sig.

Endast grupptillhörighet blev den enda variabeln som signifikant kunde förklara
svårigheterna i de olika situationerna. Sommarbilisterna har det oftare svårare än
åretruntbilisterna i de givna situationerna. Detta får ses som en bekräftelse på att
vi har lyckats få två olika förargrupper. Ålder, kön, resultat på de kognitiva
testerna, körvanor och olycksinblandning är exempel på variabler som i denna
analys inte visade sig kunna förklara de svårigheter man hade i vissa situationer.

En liknande regression, fast med en summavariabel för i vilken grad man und-
viker vinterkörning, regn, rusningstrafik, tätortskörning och halka, gav också
grupp som signifikanta förklaringsvariabel, men även ålder.
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Tabell 17  Resultat av linjär regressionsanalys med summan av "undvikande-
variablerna" som beroende variabel.

40.075 6.149 6.517 .000
-5.297 .752 -.729 -7.046 .000

-.241 .082 -.305 -2.946 .006

Konstant
GRUPP
ÅLDER

B
Standard-

fel

Ej standardiserade
koefficienter

Beta

Standardiserade
koefficienter

t Sig.

Ju äldre deltagare, desto oftare undveks de nämnda situationerna.
En analog analys som föregående men med totala andelen felaktiga knapp-

tryckningar som beroende variabel gav följande modell:

Tabell 18  Resultat av linjär regressionsanalys med totala andelen fel som bero-
ende variabel.

-.304 .091 -3.351 .002
4.074E-03 .001 .468 3.374 .002
2.314E-02 .011 .290 2.089 .044

ÅLDER
GRUPP

Modell B
Standard-

fel

Ej standardiserade
koefficienter

Beta

Standardiserade
koefficienter

t Sig.

Modellen tolkas enligt följande: andel felaktiga reaktioner ökar med åldern och
sommarbilister trycker oftare fel än åretruntbilister.
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5 Diskussion
5.1 Kort sammanfattning av resultaten
Sammanfattningsvis var det små skillnader i beteendet i VTI:s simulator mellan
de två grupperna av äldre bilförare (67+) som ingick i denna studie. Äldre som
väljer att begränsa sin bilkörning till sommarhalvåret körde i genomsnitt lika fort
som gruppen äldre som inte avstår från vinterkörning. I några situationer var
sommarförarnas variation av hastigheten aningen större än åretruntförarnas.

Likaså när det gäller hur bilen placerades i sidled på vägen var gruppskill-
naderna obetydliga. Det genomsnittliga avståndet var ungefär detsamma och
sommar- och åretruntbilister hade, med ett undantag för en delsträcka, samma
variation i sidolägesplaceringen. Studeras grupperna separat, finner man emeller-
tid att det var vanligare att sommarbilisterna hade signifikant större spridning på
vintervägen jämfört med sommarvägen.

Hur bilen hanterades i kurvorna med avseende på sidokrafterna som föraren ut-
satte den för, var också likadant hos de två grupperna (gäller både medelvärden
och spridningar för dessa krafter).

Hur deltagarna klarade de uppgifter som ingick i simulatorsessionerna
(trycka/ej trycka på knapp i olika situationer) var heller inget som såg dramatiskt
olika ut i grupperna. I ett fall var sommarbilisternas reaktionstid kortare än året-
runtbilisternas. Det fanns en tendens att misstagen var fler hos sommarbilisterna;
man uppfattade inte lika många fyrkanter som åretruntbilisterna och feltryck-
ningarna var också något fler till antalet.

Vi kunde dock hitta några skillnader mellan hur grupperna svarat på vilka
situationer de uppfattar som besvärliga och undviker. Sommarbilister menade i
större utsträckning än åretruntbilister att halka, mörker och att köra i främmande
omgivningar förde med sig svårigheter.

Simuleringen av vintermiljön påverkade tydligt bägge gruppernas beteende
jämfört med sommarmiljön. Hastigheten var i medeltal lägre och hastighetssprid-
ningen i regel något större på vintervägen jämfört med sommarvägen. I en tidigare
studie på VTI (Wallman, 1997), då några män i åldern 25�40 år fick köra i simu-
latorn i sommar- och vintermiljö (för övrigt var vägsträckorna av samma typ som
i denna studie), sågs liknande skillnader för hastigheten mellan miljöerna.
Wallman fann att den genomsnittliga hastigheten på en 90-sträcka var mer än 10
km lägre på en vintersträcka med sommarvägsfriktion jämfört med sommar-
sträckan. Även hastighetsspridningen var större på vintervägen i Wallmans studie.
Vidare noterades i vår studie att försöksdeltagarna höll ett större avstånd till mitt-
linjen på vintervägen i vänsterkurvor jämfört med sommarvägen och att sprid-
ningen var större på vintervägen. Tendensen i Wallmans undersökning var den
motsatta vad gäller sidolägesplaceringen: på vintervägen lade sig försöksdel-
tagaren närmare mittlinjen. Slutligen sågs i vår studie att man tog det försiktigare
genom kurvorna på vintervägen, i så måtto att sidaccelerationen var mindre. Där-
emot sågs inte något miljöbundet mönster vad gäller reaktionstiderna på de sti-
muli som förekom.
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5.2 Varför få gruppskillnader?
Bägge grupperna uppvisade alltså ungefär samma beteende i de två miljöerna. Att
det kompensatoriska körsättet i vintermiljön inte avvek mer bland sommar-
bilisterna jämfört med åretruntbilisterna, skulle kunna ha flera förklaringar:

• Skillnaderna mellan miljöerna i simulatorn var inte tillräckligt stora eller käns-
ligheten hos simulatorn är för låg

• Små grupper gör att skillnaderna inte uppträder som signifikanta
• Stora variationer inom grupperna (gäller inte när parvisa t-test görs) gör att

skillnader mellan grupperna inte upptäcks
• Fler kvinnor än män ingick i studien
• Sommar- och åretruntbilisterna är för "lika" varandra: de håller alla ungefär

samma nivå på körkompetensen

Det var endast visuellt som vintervägen framställdes i simulatorn. Friktionen var
alltså inte lägre på vintervägen än på sommarvägen. Deltagarna skulle kunnat bli
varse att det inte var halt och därför inte kört mycket annorlunda i vintermiljön än
sommarmiljön. Mot detta talar det faktum att tydliga skillnader mellan beteendet
på vintervägen jämfört med sommarvägen konstaterades. Denna förändring i kör-
beteendet var emellertid i samma storleksordning för bägge grupperna, varför inga
gruppskillnader upptäcktes.

Äldre bilförare är en heterogen grupp vilket också avspeglade sig i data från
denna undersökning, t.ex. i form av stor variation mellan deltagarna i medel-
hastighet (dock presenterades inga individuella värden i resultatdelen). När skill-
nader mellan åretrunt- och sommarbilistgrupperna ska analyseras, kan denna
mellanindividsvariation överskugga eventuella gruppskillnader och vi får svårare
att få signifikanser.

Man kan också problematisera begreppet strategisk kompensation i viss mån.
Tidigare studier tyder på att det som utlöser kompensatoriska beteenden är varken
en känsla av risk eller en medvetenhet av de egna svagheterna i sig, utan snarare
en obehaglig nivå av mental belastning. Funktionella nedsättningar kan göra att
man belastas fortare, men man kan också ha olika subjektiva tröskelvärden för
vad som känns obehagligt. Därmed kan i gruppen av sommarbilister dels ha
hamnat sådana förare som kan ha genuina svårigheter i komplexa förhållanden,
dels sådana som p.g.a. av låg risktolerans eller helt enkel bekvämlighet knappast
tål någon grad av ökning av den mentala belastningen utan att känna obehag.

Att finna äldre kvinnliga bilförare till studier brukar vara problematiskt. Här
har vi emellertid lyckats engagera 25 kvinnor, dvs. 6 av 10 personer i studien var
kvinnor. Misstanken om att könsskillnader skulle kunna överskugga gruppskill-
nader, föranledde särskilda analyser av datamaterialet. En hypotes kan vara att
kvinnors körbeteenden på sommar- och vintervägar är ganska snarlika till skillnad
från männens och att det skulle "ta ut" de möjliga större årstidsskillnaderna för
män och att totalbilden blir att skillnaderna för sommar- och åretruntbilister är
små. Några sådana könsskillnader fanns emellertid inte.

Apropå den sista punkten ovan, noterade vi i avsnittet som beskrev bilförarna i
de två grupperna, att en inte oväsentlig andel av sommarbilisterna slutade med att
köra bil på vintern endast några år innan denna studies genomförande. Dessutom
var det ganska vanligt att man körde enstaka gånger på vintern även efter det mer
regelbundna bilkörandet på vintern upphörde (dock vet vi ej om det rådde vinter-
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väglag vid dessa tillfällen). Kanske har dessa sommarbilister inte "hunnit"
glömma bort hur det är att köra bil på vintern och att detta tillsammans med de
sporadiska vinterkörningarna som fortfarande förekommer kan upprätthålla någon
form av tillräcklig "vinterkörningskompetens".

Även körerfarenhetsmässiga skillnader noterades. Åretruntbilisterna menade
att de både före och efter 65-årsdagen var mer aktiva bilförare än sina jämnåriga.
De kan därmed utgöra en grupp av bilförare som inte var helt representativa för
sin ålder. Det är emellertid ett känt faktum att den självuppskattade förmågan
inom olika områden tenderar att hamna över den genomsnittliga nivån. Sommar-
bilisterna däremot klassade sig själva oftare som "medelbilister" vad gäller kör-
sträckor.

Resultaten på de kognitiva testen för sommarkörande män var något sämre
jämfört med män som kör året om. Någon sådan skillnad uppträdde inte för
kvinnorna. En förklaring kan vara att kvinnor och män som upplever att förmågan
att köra bil försämras väljer olika lösningar. Kvinnorna avstår förmodligen oftare
helt och hållet från att köra bil medan männen däremot fortsätter med bilkörning,
men begränsar det till sommarhalvåret.

En allmän slutsats, som får visst stöd från våra resultat, är att båda grupperna
har nått ett tak i taktisk kompensation, om man därmed menar ett försiktigt kör-
sätt. Både vinter- och sommarbilisterna väntade t.ex. längre på vintervägen innan
de körde om, jämfört med sommarvägen, vilket tyder på en försiktighet som tar
hänsyn till vinterförhållandena. Om det är så att äldre bilförare överlag kör så för-
siktigt som de kan, är det naturligt att man inte hittar skillnader på taktisk nivå
mellan året runt- och sommarbilister.

5.3 Slutsatser
I början av denna studie ställdes följande hypoteser: jämfört med åretruntbilisterna
skulle sommarbilisterna

1. uppvisa ett annat körsätt på taktisk och operationell nivå överlag och dessutom
så att

2. skillnaderna i körsätt accentueras under omständigheter som motsvarar de som
valts bort (dvs. körning på vinterväg)

3. i högre grad rapportera om undvikande av eller obehag vid andra belastande
situationer

4. ha sämre kognitiva (högre mentala) funktioner och sämre hälsa.

Endast de två sista hypoteserna fick något stöd i undersökningen. Studien kunde
inte påvisa några större skillnader i medelhastighet, medelavstånd till mittlinjen
(såväl som spridningar av dessa variabler) eller genomsnittliga reaktionstider
mellan de två grupperna av äldre bilförare. Den allmänna hypotesen att personer
som väljer att begränsa sin bilkörning till sommarhalvåret skulle ha ett annorlunda
körbeteende än åretruntbilister kunde därmed inte bevisas. Däremot var grupperna
olika såtillvida att sommarbilisterna i större utsträckning än åretruntbilister tyckte
att halka, mörker och att köra i främmande omgivningar förde med sig svårig-
heter. De manliga sommarbilisterna hade dessutom lägre kognitiv nivå jämfört
med manliga åretruntbilister.

Den allmänna tanken att det innebär strategisk kompensation att man undviker
att köra på vintern, fick stöd från resultat som visade på gruppskillnader i annan
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körexponering. Valet att begränsa bilkörningen och den därmed begränsade
körerfarenheten hade dock inte � ännu åtminstone � gett upphov till sådana för-
ändringar i körbeteende som skulle ha yppat sig som gruppskillnader i denna
simulatorstudie. Det är dock i princip möjligt att de eventuella förändringarna var
så subtila att de inte kunde iakttas i simulerad körning. Det är också möjligt att en
viss takeffekt av försiktigt körsätt nås i båda grupperna, vilket gör att det inte blir
observerbara skillnader. För att förstå den adaptiva potential som kompensatoriskt
beteende kan innebära, i balans med oönskad begränsning av mobiliteten, borde
man förstå bättre de mekanismer som hos olika typer av äldre bilförare leder till
att de väljer att begränsa sin bilkörning.
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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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Bakgrundsintervju             Fpnr_____

Fyll i före intervjun

I

O

O

Födelsedatum: ____--____--_____

Synskärpa på båda ögonen____________ eller

Synskärpa på det fungerande ögat__________

Glasögon
! Ja
! Nej
Om ja, vilken typ av glasögon och korrigering (glasögon för att se på långt håll,
bifokalglas (med �fönster� i) eller steglösa (progressiva)?
_______________________________________________________________________

Använder glasögon vid bilkörning?___________________________________________
TI 

ntervjufrågor

m körkort

m

1. 

2. 
!
!
!
!
!
!

3. 
!
!

När tog Du körkort för bil?________________
Vad har Du  för körkort?
 Klass A (Tung motorcykel)
 Klass B (Personbil)
 Klass C (Tung lastbil)
 Klass CE (Tung lastbil med ett eller flera släpfordon oavsett vikt)
 Klass D (Buss)
 Klass DE (Buss med ett eller flera släpfordon oavsett vikt)
rapport 470

 bilar

Har Du egen bil dvs bilen är registrerad på Dig?
 Ja  (Gå till 5)
 Nej
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4. Har Du tillgång till bil genom någon annan?
! Ja
! Nej
Genom vem eller vilka?_____________________________________________________

_________________________________________________________________________

5 a)Vilket bilmärke, modell och årsmodell är det på den bil som Du oftast kört de senaste
12 månaderna?

Bilmärke: _________________________Modell: _________________Årsmodell:______
! Vet ej (Se fråga 5 b annars 5 d)

5b) Skulle Du klassa bilen som stor, mellan eller liten?
! Stor
! Mellan
! Liten

5 c) Skulle Du klassa bilen som gammal eller ny?
! Gammal, cirka____ år
! Ny, cirka____år

5 d) Har den ABS-bromsar d vs låsningsfria bromsar?
! Ja
! Nej
! Vet ej

5 e) Har den bilen några speciella egenheter som till exempel extra helljus, svårstartad eller
något annat?(Förslag för intervjuaren om det blir frågor: servostyrning, servobroms,
handikappanpassad, trögstyrd, besvärlig att växla, tjuvstannar om kall motor.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Händer det att Du kör andra fordon än bilen Du tidigare nämnt?

! Ja. Kommentar (vilket fordon, hur ofta, när):__________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

! Nej
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Om bilkörning

 

8  Hur många mil uppskattar Du att Du körde förra året (1998)?__________________mil
(Tips: Be deltagaren tänka på bilförsäkringen om han/hon är osäker. Lägsta nivå
iförsäkringen är dock 1000 mil.)

7 a) Ungefär hur många kilometer har Du kört de senaste sju dagarna?_____________km

7 b) Är det som en vanlig vecka eller har Du kört mer eller mindre än under en vanlig

vecka vid denna tidpunkt på året?

! Mer än en vanlig vecka
! Vanlig vecka
! Mindre än en vanlig vecka

7 c) Hur många kilometer kör Du under en vanlig vecka vid denna årstid?

Vanlig vecka:__________kilometer

7 d) Hur många gånger kör Du under en vanlig vecka vid denna årstid?
! Varje eller i stort sett varje dag (6-7 ggr/vecka)
! Flera gånger i veckan (4-5 ggr)
! Några gånger per vecka (2-3 ggr)
! En gång i veckan
" Mindre än en gång i veckan
9. a) Kör du bil under hela året, dvs. under alla årstider?
" Ja
" Nej (Gå till 11)

Endast åretomkörare

b) Hur fördelar sig din körning mellan sommarhalvåret (april-september) och
vinterhalvåret (oktober-mars)? Ange hur många % av din körsträcka som du kör under
sommaren respektive vintern. Om du kör lika mycket under båda halvåren så blir det
50% på båda.

Sommar ______%

Vinter ________%
TI rapport 470



Bilaga 2
Sid 4 (18)
10 a). Hur ofta kör Du bil på sommaren?

! Varje eller i stort sett varje dag (6-7 ggr/vecka)
! Flera gånger i veckan (4-5 ggr)
! Några gånger per vecka (2-3 ggr)
! En gång i veckan
! Mindre än en gång i veckan                 Vanlig vecka på sommaren: __________km

10 b). Hur ofta kör Du bil på vintern?

! Varje eller i stort sett varje dag (6-7 ggr/vecka)
! Flera gånger i veckan (4-5 ggr)
! Några gånger per vecka (2-3 ggr)
! En gång i veckan
! Mindre än en gång i veckan   Vanlig vecka på vintern: _____________km

10 c) Skiljer sig dina resvanor mellan sommaren och vintern på andra sätt? I så fall hur?
(korta � långa sträckor, tätort � landsbygd, dagsljus � mörker)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

10 d) Har du någon gång funderat på att sluta köra på vintern? När har du gjort det och
varför?

Ekonomiska skäl  "            Hälsoskäl   "                    Förändring av bostadssituation  ",

Påtryckningar av barn eller vänner  "         Efter samråd med läkare "

Förändring av möjligheten till alternativa färdmöjligheter  "

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
VTI rapport 470
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10 e) Tror du att du kommer att sluta köra på vintern någon gång? I så fall under vilka
omständigheter tror du att du skulle du göra det?

Ekonomiska skäl  "            Hälsoskäl   "                    Förändring av bostadssituation  ",

Påtryckningar av barn eller vänner  "                  Efter samråd med läkare "

Förändring av möjligheten till alternativa färdmöjligheter  "

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

10 f) Har dina resvanor när det gäller sommar- och vinterkörning förändrats sedan du
fyllde 65 år? Varför?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________(Gå till 12)
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Endast sommarkörare

11 a). Hur ofta kör Du bil på sommaren?

! Varje eller i stort sett varje dag (6-7 ggr/vecka)
! Flera gånger i veckan (4-5 ggr)
! Några gånger per vecka (2-3 ggr)
! En gång i veckan
! Mindre än en gång i veckan                 Vanlig vecka på sommaren: __________km

11 b) Vilka månader räknar du till sommar? _________________________________

11c) Ställer du av bilen under vintern? I så fall, vilka månader? Varför ställer du av bilen
alt. Varför ställer du inte av bilen?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11 d) Hur kommer det sig att du enbart kör under sommarhalvåret?

Ekonomiska skäl  "            Hälsoskäl   "      Samråd med läkare "

Bor så att jag inte har behov av bil på vintern    "

Påtryckningar av barn eller vänner  "         Bra alternativa färdmöjligheter  "

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

11 d) När körde du senast regelbundet på vintern (antal år sedan)? Berätta lite om
detta___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
VTI rapport 470
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11 e) Var det då du slutade köra på vintern? Berätta hur du resonerade när du slutade köra
på vintern?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

11 f) Har du efter att du slutade köra bil regelbundet på vintern någon enstaka gång kört på
vintern? Hur har det i så fall varit? När och hur ofta har du gjort det?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
VTI rapport 470
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BÅDE SOMMAR- OCH ÅRET OM-KÖRARE

12 a). Försök att uppskatta hur Din totala körsträcka fördelar sig på olika vägmiljöer och
förhållanden. Till exempel: Andelen av min totala körsträcka vad gäller mörker och dagsljus
är: 30% i mörker och 70 % i dagsljus.
Andelen av min totala körsträcka vad gäller mörker och dagsljus är:
____% i mörker och ____% i dagsljus.

9 b) Andelen av min totala körsträcka vad gäller tättbebyggda områden respektive landsväg

är:

____% i tättbebyggda områden och _____% på landsväg.

13. Vi är alla olika som bilförare. För en ovan bilförare kan många trafiksituationer vara
krävande. För en mycket van förare kan många trafiksituationer vara lätta. Vi skiljer oss
också från varandra när det gäller vilka trafiksituationer vi föredrar eller helst undviker.
Hur krävande upplever Du följande körsituationer på en skala från 1 till 4? 1 betyder att det är
lätt, 2 att det är ganska lätt, 3 att det är något krävande och 4 att det är krävande (Ge papper
som visar skalan).

1 2 3 4
Lätt      Ganska lätt      Något krävande   Krävande

Parkera på parkeringsplats # # # #

Köra in på motorväg # # # #

Köra i rusningstrafik i Linköping # # # #

Köra på landsväg # # # #

Köra när det är halt # # # #

Köra när du är trött # # # #

Köra i en främmande omgivning # # # #

Backa # # # #

Köra om på landsväg # # # #

Vänstersväng på en ganska # # # #

trafikerad landsväg

Köra med radion på # # # #



Bilaga 2
Sid 9 (18)

V

Köra i mörker

Köra på vintern

Köra in på en ganska trafikerad

huvudled där du ska ge

företräde

Byta fil i tätort

Köra i fyrvägskorsningar där

högerregeln gäller

Upptäcka trafikmärken 

Köra med i trafikrytmen i tätort

Köra i tätort

Köra i regn

Köra medan en medpassagerare
försöker diskutera med dig
14. Hur gärna och hur ogärna kör du i följande situationer? Skalan är från 1 till 4 där 1
betyder att du undviker den situationen helt och hållet, 2 att du sällan  kör i den
situationen,, 3 att du ibland kör i den situationen situationen, 4 att du inte undviker  att
köra i de situationerna (Ge papper på skalan).

1 2 3 4
Undviker    Kör                  Kör          Undviker
helt eller     sällan ibland inte
nästan helt

Vintern # # # #

Regn # # # #

Rusningstrafik # # # #

Tätort # # # #

Mörker # # # #

Halka # # # #
TI rapport 470
1 2 3 4
Lätt      Ganska lätt      Något krävande   Krävande

# # # #

# # # #

# # # #

# # # #

# # # #

# # # #

# # # #

# # # #

# # # #

# # # #
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15. Hur mycket skulle Du uppskatta att Du har kört jämfört med andra i din egen ålder och
kön innan Du fyllde 65 år?

" Mycket mer
! Mer
! Lika mycket
! Mindre
! Mycket mindre

Kommentar:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
16. Hur mycket skulle Du uppskatta att Du har kört jämfört med andra i din egen ålder och
kön efter att Du fyllde 65 år?

! Mycket mer
! Mer
! Lika mycket
! Mindre
! Mycket mindre

Kommentar:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
17. Har Du sedan Du blev 65 år ökat eller minskat Ditt bilkörande eller kör Du lika mycket
som förut?
! Ökat
! Samma nivå
! Minskat
Kommentar:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
VTI rapport 470

18. Finns det perioder i Ditt liv sedan Du blev 65 år då Du kört mindre än nu?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



Bilaga 2
Sid 11 (18)

V

19. Finns det perioder i Ditt liv sedan Du blev 65 år då Du kört mer än Du gör nu?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
20. Har Du kört mycket i Ditt eller dina tidigare arbete/arbeten till exempel om Du arbetat
som yrkeschaufför eller försäljare?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
21. Nämn Dina fem vanligaste bilrutter (aktivitet), hur långa de är samt hur ofta Du åker
dem. Till exempel: Jag handlar i Tornby ungefär 1 gång i veckan och det blir 5 kilometer
fram och tillbaka från min bostad.

Rutt 1__________________________________________________________________

Rutt 2__________________________________________________________________

Rutt 3__________________________________________________________________

Rutt 4__________________________________________________________________

Rutt 5__________________________________________________________________

21. b) Kör du även till platser där du inte känner till vägen?
" Kör alltid välkända turer
" Kör oftast välkända turer, drar mig för att åka helt okända vägar
" Kör ofta välkända turer, om det behövs åker jag helt okända vägar
" Kör då och då på okända vägar, drar mig inte alls för att köra på okända vägar.

21 c) Berätta lite om hur du kör med bilen förutom de turer som du nämnde tidigare.
Använder du bilen vid semesterresor? Kör du enstaka långresor med bilen? I så fall hur
ofta och hur långt?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
TI rapport 470
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22 a) Hur ofta sitter Du med som passagerare i en bil jämfört med när Du kör?
! Kör alltid eller nästan alltid
! Kör oftast men sitter ibland med som passagerare
! Kör ungefär lika ofta som jag är passagerare
! Är ofta passagerare, kör ibland
! Är nästan alltid passagerare, kör sällan

Kommentar:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

22 b) Kör du ibland för att skjutsa någon/några andra?

" När jag kör skjutsar jag nästan alltid någon annan

" Jag kör ofta för att skjutsa någon annan

" Ibland kör jag för att skjutsa någon annan

" Det är mycket sällan jag kör för att skjutsa någon annan

22c) Vem eller vilka är det du skjutsar i så fall? Varför? När?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
VTI rapport 470

23. Har fördelning vad gäller att vara förare och passagerare i en bil sett likadan ut under
de senaste 5 åren eller har det förändrats?
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

24 a). Vilka andra sätt än genom att köra bil brukar Du färdas med under en vanlig vecka?
(Flera kryss är möjliga)
! Cykla
! Kollektivtrafik
! Bilpassagerare
! Tåg
! Taxi
! Annat, vad?___________________________________________________________
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VT

24 b) Vilket färdsätt föredrar Du att färdas med? Varför?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

24 c) Känner Du att Du fritt kan välja andra färdsätt än bilkörning?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
25. Vilket är det första Du tänker på när du hör ordet bilkörning?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
26 a). Hur skulle Du gradera bilkörning på en skala från 1 till 4 där 1 står för tråkigt, 2
ganska tråkigt, 3 ganska roligt, 4 roligt? (Ge ett papper som visar skalorna)

1      2           3                4
Tråkigt     Ganska tråkigt   Ganska roligt       Roligt
#   #        #            #

26 b) Hur skulle Du gradera bilkörning på en skala från 1 till 4 där 1 står för undviker, 2
undviker om jag kan, 3 kör gärna, 4 kör mycket gärna

1      2             3                4
Undv.     Undv. om jag kan      Kör gärna       Kör mycket gärna
#   #          #            #

26 c) Hur svårt eller lätt är det att köra bil anser Du på en skala från 1 till 4 där 1 står för
lätt, 2 ganska lätt, 3 ganska svårt, 4 svårt?

1      2        3               4
Lätt         Ganska lätt          Ganska svårt            Svårt
#   #      #            # 
I rapport 470
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Om olyckor
Inledning: Nu kommer jag att ställa lite frågor om olyckor och tillbud. De flesta som har haft
körkort under en längre tid har råkat för tillbud och en del av oss även för olyckor.

28. Vad var det för slag av olycka/olyckor?

Påkörning bakifrån_______st

Korsningsolycka:______st

Med mötande trafik______st

Körde av vägen________st

Viltolycka_______st

Annat______st, Vad?_______________________________________________________

29. Var inträffade olyckan/olyckorna?

Landsväg: ______st

Tättbebyggt område: _______st

Motorväg/Motortrafikled: ________st

Annat, vad________________________________________________________________
30. Hur många olyckor har Du varit inblandad i de senaste två åren som bilförare där du
har varit vållande till olyckan dvs din försäkring fick betala någon annans skador eller ni
eventuellt gjorde upp i godo?

________st  (om noll gå till 33)

Kommentar: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________
27. Hur många olyckor har Du varit inblandad i de senaste två åren som bilförare där Du
inte har varit vållande till olyckan, dvs. Du fick ersättning via försäkringen för Dina skador
eller eventuellt gjorde upp i godo?

________st  (om noll gå till 30)

Kommentar:______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
VTI rapport 470



Bilaga 2
Sid 15 (18)
31. Vad var det för slag av olycka/olyckor?

Påkörning bakifrån_______st

Korsningsolycka:______st

Med mötande trafik______st

Körde av vägen________st

Viltolycka_______st

Annat______st, Vad?_______________________________________________________
32. Var inträffade olyckan/olyckorna?

Landsväg: ______st

Tättbebyggt område: _______st

Motorväg/Motortrafikled: ________st

Annat, vad________________________________________________________________
33. Hur många olyckor har Du varit inblandad i de senaste två åren där ingen ersättning
betalades ut till någon part?

______st (om noll gå till 36, om inga olyckor överhuvudtaget gå till 37)

Kommentar:______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
34. Vad var det för slag av olycka/olyckor?

Påkörning bakifrån_______st

Korsningsolycka:______st

Med mötande trafik______st

Körde av vägen________st

Viltolycka_______st

Annat______st, Vad?_______________________________________________________
VTI rapport 470
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36. Vad bedömer Du var de främsta orsakerna till olyckan/olyckorna?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
37. Hur många tillbud i trafiken har du varit inblandad i de två senaste åren där det var
nära att det blev en olycka men det hände ingenting?

_______st (om inget tillbud fråga lite mer, om fortfarande inget så gå till 41)

Kommentar: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
35. Var inträffade olyckan/olyckorna?

Landsväg: ______st

Tättbebyggt område: _______st

Motorväg/Motortrafikled: ________st

Annat, vad?_______________________________________________________________
VTI rapport 470

38. Vad var det för slag av tillbud?

Nära påkörning bakifrån_______st

Tillbud i korsning:______st

Med mötande trafik______st

Vilt_______st

Annat______st, Vad?_______________________________________________________

_________________________________________________________________________



Bilaga 2
Sid 17 (18)

V

O

39. Var inträffade tillbudet/tillbuden?

Landsväg: ______st

Tättbebyggt område: _______st

Motorväg/Motortrafikled: ________st

Annat, vad?_______________________________________________________________
40. Vad bedömer Du var de främsta orsakerna till tillbudet/tillbuden?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
TI rapport 470

m arbete

41. Din sysselsättning i dag?
! Pensionär

! Yrkesverksam, vad?________________________________________________________

! Studerande, vad?__________________________________________________________

! Annat, vad?______________________________________________________________

42. Tidigare huvudsakliga sysselsättning?
! Arbetare utan längre yrkesutbildning
! Arbetare med längre yrkesutbildning (till exempel snickare, målare, operatörer etc)
! Tjänsteman
! Lantbrukare
! Företagare
! Hemarbetande
! Annat, vad?________________________________________________________________

Tidigare Yrkesuppgift(titel):_____________________________________________________

Arbetsgivare:_________________________________________________________________
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Om utbildning

Om civilstånd

Boendeform

43. Utbildning
! Folskola 6 år eller mindre
! Realskola 6-9 år
! Gymnasium
! Högskola/Universitet
! Annat, vad? ________________________________________________________

44. Civilstånd (idag): _______________________
(gift, frånskild eller änkling/änka gå till 45 annars 46)

45. (Tidigare) Make/makas yrke ______________________________________
(om skild eller änka/änkling fråga hur länge sedan det var)
____________år sedan

Kör(körde) han/hon bil? ____________________________________________
46. Hur bor Du?
! Ensam
! Med make/maka
! Med någon annan/ andra, vem eller vilka? ____________________________

! I lägenhet
! I villa
! I servicehus
! Pensionärsboende
! Annat, vad? ____________________________________________________
VTI rapport 470

Körsimulatorn

47. Har Du tidigare kört i vår körsimulator? I så fall hur många gånger och när körde
      Du den?
_________ gånger

Det var ___________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Vägens geometri

Nedan illustreras teststräckornas geometri och var möten och omkörningar
förekom längs vägen. De gula fältens intensitet längs vägen motsvarar avstånd till
framförvarande fordon, vilket gäller mötande bilar och bilar som körs om. Långa
gula fält motsvarar omkörningarnas sträckning, och de korta fälten motsvarar
möten. Gröna streck motsvarar då försöksdeltagaren skulle reagera på visuellt
stimuli i form av gula fyrkanter. Röda streck motsvarar då fyrkanterna var
kombinerade med en ljudsignal; det vill säga då försöksdeltagaren inte skulle
svara genom att trycka på någon knapp. Bilden nedan gäller för en
försöksdeltagare, men stimuli, möten och omkörningar skedde vid ungefär samma
distanser för alla försöksdeltagare.



Bilaga 4
Sid 1 (3)

VTI rapport 470

Stimuli och respons

• Fyrkanterna som visas är gula och visas antingen till höger eller vänster.
Fyrkanterna placeras så att de inte faller inom den blinda fläcken.

• Ljudsignalen är en 1500 Hz sinuston. Ljudstyrkan överröstar övriga ljud i
simulatorn.

• Ljudsignal och fyrkant varar i 5 sekunder. De försvinner vid knapptryckning
(motoriskt svar).

• Svar på visuellt stimuli sker via knappar på ratten i bilen. Alla knappar ger
svar.

Muntlig respons skulle ge fördelen att reaktionstiden skulle bli mer rättvisande,
ingen motsvarande förflyttningstid som motorisk respons har. Nackdelen är att det
hade blivit svårt att mäta reaktionstiden. Mumlande förare, förare som pratar ändå
är också problem.

Motorisk respons är enkel att detektera och lagra i mätdata. Men det kan vara
besvärligt att utföra motorisk respons. Måste kanske flytta ögonen från vägbanan
till den knapp som används. Dessutom kan olika förare hålla olika i ratten, vilket
leder till att den del får kortare sträcka att förflytta handen. Att alla knappar på
ratten kan användas förenklar uppgiften. Det går att trycka med hela handen.

• För korrekt respons måste svar ske inom den tiden som fyrkanten visas,
förutsatt att ingen ljudsignal hörs. Hörs ljudsignalen är korrekt respons
frånvaro av motoriskt svar. Självklart ges inget mått på reaktionstid i detta fall.

Fördelning av stimuli, möten och omkörningar (försöksdeltagaren kör om)

I nedanstående tabeller ges noggrant vad och var stimuli förekom under de två
körningarna.  Positionsangivelser för möten och omkörningarna avser när bilarna
är i jämnhöjd. De verkliga mötes- och omkörningssituationerna avviker normalt
från dessa värden med ett tiotal meter.
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Körning nr 1

Händelse Fyrkant Möte
Om-

körning
Ljud-
signal Position Sträcka

1 x 600 GV1
2 x x 2000 GV1
3 x 2500 GV1
4 x x 3200 GV1
5 x x 3700 GV1
6 x x 4300 GV1
7 x 5360 GV1
8 x 7100 GV1
9 x 7700 GV1
10 x x 8500 GV1
11 x x x 9000 GV1
12 x 13300 NS
13 x 13800 NS
14 x x 14400 NS
15 x x 15000 NS
16 x 15600 NS
17 x x 17200 NS
18 x x 17900 NS
19 x 18600 NS
20 x x 19500 NS
21 x x x 20320 GV2
22 x x x 21720 GV2
23 x 22220 GV2
24 x 22920 GV2
25 x x 23420 GV2
26 x x 24020 GV2
27 x 25080 GV2
28 x x 26820 GV2
29 x 27420 GV2
30 x x 28220 GV2
31 x 28720 GV2

10.0 km

20.0 km
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Körning nr 2

Händelse Fyrkant Möte
Om-

körning
Ljud-
signal Position Sträcka

1 x 600 GV1
2 x x 2000 GV1
3 x 2500 GV1
4 x x 3200 GV1
5 x x 3700 GV1
6 x x 4300 GV1
7 x 5360 GV1
8 x 7100 GV1
9 x 7700 GV1
10 x x 8500 GV1
11 x x x 9000 GV1
12 x 13300 NS
13 x 13800 NS
14 x x 14400 NS
15 x x 15000 NS
16 x 15600 NS
17 x x 17200 NS
18 x x 17900 NS
19 x 18600 NS
20 x x 19500 NS
21 x x x 20320 GV2
22 x x x 21720 GV2
23 x 22220 GV2
24 x 22920 GV2
25 x x 23420 GV2
26 x x 24020 GV2
27 x 25080 GV2
28 x x 26820 GV2
29 x 27420 GV2
30 x x 28220 GV2
31 x 28720 GV2
32 29501 GV2
33 x x 30600 GV3
34 x 31400 GV3
35 x x x 33500 GV3
36 x 34700 GV3

10.0 km

20.0 km

30.0 km

35.0 km

ÄLGFAMILJEN

Sammanfattningsvis var upplägget följande:

• Visuellt stimuli knyts till hälften av mötes- och omkörningssituationerna.
• Övriga placeras ut slumpartat.
• Ljudsignaler förekommer vid hälften av de visuella stimuli.
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Instruktion inför simulatorförsöket

Instruktion 1: Inför simulatorkörning
�Din uppgift är att köra två sträckor på landsväg i simulatorn, med en kort paus
emellan. En av sträckorna är vinterväg, och den andra är sommarväg. Körningarna
tar ungefär 30 minuter var.�

�Under sträckorna kommer du att möta ett antal fordon. Du kommer även att
komma ifatt andra fordon. Det är mycket viktigt att du kör bilen i simulatorn på
det sätt som du normalt skulle köra en verklig bil på en verklig väg, där mötande
trafik förekommer. Situationer kan till exempel uppstå där du anser det att det är
lämpligt att köra om, och då kan du självklart göra det.�

�Under körningen kommer en gul fyrkant att visas på skärmen framför dig. När
du upptäcker den gula fyrkanten ska du svara genom att trycka på en knapp på
ratten. Ibland kommer också en ljudsignal att höras samtidigt som den gula
fyrkanten visas. När fyrkanten visas samtidigt som ljudsignalen hörs ska du
inte trycka på knappen.�

�Efter körningen kommer du att få svara på några frågor.�

�Innan du kör dessa två sträckor ska du få träna för att vänja dej vid bilen och att
trycka på knappen.�

Sammanfattningsvis:
�Tänk på att köra som du gör i vanliga fall. Det är inte meningen att du ska
prestera så bra du kan.�
�Vid gul fyrkant � Svara genom att trycka på knappen på ratten!�
�Vid gul fyrkant och ljudsignal � fortsätt att köra som förut utan att trycka på
knappen.�
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Instruktion inför träningskörningen

Instruktion 2: Träningskörning
�Innan du kör iväg med bilen kommer du att få testa att svara på fyrkanter, så att
du blir bekant med knapparna. Det är de här knapparna som du kan trycka på
(visa). Det spelar inte roll vilken du trycker på, eller om du trycker på flera
samtidigt. Det är enklast om du trycker med hela handen på flera knappar,
eftersom det kommer att vara ganska mörkt när du kör, så du kommer inte att
kunna se knapparna. Fyrkanten försvinner så fort du trycker på en knapp. Det kan
förekomma att ljudsignalen hörs.�

�Jag vill att du håller i ratten som du brukar när du kör. Du ska alltså inte hålla
fingret på en knapp hela tiden, utan vila händerna på ratten om du brukar hålla
så.�

Detta är viktigt för att få en korrekt bild av hur lång tid det tar för förarna att
trycka på knappen när de håller händerna på ratten, som de gör sedan när de kör.

�Om du har några funderingar under träningen, så tveka inte att fråga mej. Under
de andra två körningarna kommer vi inte att prata med varandra, om det inte är
något viktigt förstås.�

Gå ner och starta programmen. Försöksdeltagaren får inte köra iväg direkt!
Stillaståendeträningen ska utföras först! Du ser i programfönstret hur tiden
räknar ner tills träningen startar, 30 s. Så du måste omedelbart starta
simulatorns rörelsesystem. Om det går åt skogen så att försöksdeltagaren inte är
beredd på det första stimuli så starta om träningen.

�Alldeles snart kommer den första fyrkanten att dyka upp.�

Kolla så att försöksdeltagaren förstår hur denne ska agera när fyrkanter
förekommer. Totalt 6 fyrkanter visas, den sista med en ljudsignal!

När denna fas är avslutad:

�När du snart kör iväg kommer inga fyrkanter att dyka upp under de första 5 km.
Du ska under denna sträcka ägna dej åt att lära känna bilen. Tveka inte att ratta lite
och testa acceleration och broms. Fråga gärna om det är något du undrar över.�

�Kom ihåg att du ska trycka på knappar endast om fyrkanten syns. Hörs
ljudsignalen samtidigt ska du inte trycka.�

�Nu kan du köra iväg.�

Uppmuntra gärna försöksdeltagaren att testa bilen lite.
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Efter 4 km. (första mötet kommer vid 5,0 km)

�I fortsättningen kan fyrkanter och ljudsignaler förekomma.�

Håll koll så att försöksdeltagaren agerar rätt. Situationerna här är inte särskilt
svåra. Gör försöksdeltagaren fel:

�Såg du den gula fyrkanten?�
�Hörde du tonen samtidigt som fyrkanten visades?�

Påpeka vad de gjorde fel, och tala om hur de ska göra.
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Instruktion inför simulatorkörningarna

Instruktion 3: Den första körningen
�Du kommer att köra på sommar-/vinterväg (se körschemat) i ca 30 minuter. Det
förekommer mötande trafik, och bilar som du kommer ifatt. Även fyrkanter och
ljudsignaler kommer att förekomma. Det är viktigt att du agerar som du skulle
göra i verkligheten. Om du känner det minsta obehag, så tveka inte att säga till.�

Instruktion 4: Den andra körningen
�Nu kommer du att köra på sommar-/vinterväg istället, och du kommer att köra i
ca 30 minuter. Annars är uppgiften samma som förut. Om du känner det minsta
obehag, så tveka inte att säga till.�

Om försöksdeltagaren frågar om vintervägen är hal, så säger du att du inte vet
det.
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