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Förord 
Studien har genomförts inom VINNOVA-temat Äldre trafikanter – en grupp med 
många ansikten. Liisa Hakamies-Blomqvist, tidigare ansvarig för detta forskningstema, 
initierade litteraturstudien 2001, då en sökning i litteraturdatabaser genomfördes. Av 
olika anledningar dröjde det innan studien färdigställdes, varför en kompletterande 
sökning genomfördes 2006. 

Ett tack riktas till Claes Eriksson på VTI:s bibliotek och informationscenter för sökning-
arna i litteraturdatabaserna, till Björn Peters för värdefulla synpunkter, till Magnus 
Hjälmdahl för granskning av rapportmanuset samt till Gunilla Sjöberg för den slutliga 
redigeringen. 
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Förkortningar 
ACA Anti Collision Assist 

AD Alzheimer’s Disease 

ACC Adaptive Cruise Controller 

AGILE AGed people Integration, mobility, safety and quality of Life 
 Enhancement through driving 

AHS  Automated Highway System 

ARMD Age-Related Macular Degeneration 

CAS  Collision Avoidance Systems 

CB  Change Blindness 

COWA Controlled Oral Word Association 

CRT Choice Reaction Time 

DRIP Dynamic Route Information Panel 

DSM III-R  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third 
 Edition, Revised 

DTC Distance to Collision 

HUD Head-up Display 

IfADo  Institut für Arbeitsphysiologie an der Universität Dortmund  

IRANS  In-Vehicle Routing and Navigation Systems 

ISIS  In-Vehicle Signing Information Systems 

IVIS In-Vehicle Information Systems 

JARI Japan Automobile Research Institute 

LADS Leeds Advanced Driving Simulator 

MMSE Mini Mental State Examination 

MSQ  Motion Sickness Questionnaire 

PAVCAS Poste d’Analyse de la Vigilance en Conduite Automobile Simulée 

PRT  Perception Response Time 

R-NASA-TLX Raw NASA Task Load Index 

RORI  Running-Off-the-Road Incidents 

RSME Rating Scale Mental Effort 

RT Reaction Time 

SAS Simulator Adaptation Syndrome 

SRT Simple Reaction Time 

SSQ  Simulator Sickness Questionnaire 
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STISIM Systems Technology Interactive Simulator 

SWAT Subjective Workload Assessment Technique 

TLC  Time-to-Line Crossing 

TMT Trail Making Test 

TTC Time to Collision 

UFOV Useful Field of View 

UMTRI University of Michigan, Transportation Research Institute 

WAIS-R Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised 
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Äldre deltagare i körsimulatorstudier. En kunskapsöversikt 
av Per Henriksson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Kunskapsöversikten behandlar simulatorstudier med äldre deltagare, ca 65 år och där-
över. Översikten har strukturerats efter vilket syfte de refererade studierna hade med 
simulatorkörningen. I körsimulatorer har utvärderingar gjorts av nyttan med olika typer 
av stödsystem för föraren, man har undersökt körbeteendet (i allmänt och i särskilda 
situationer, när sekundära uppgifter ska genomföras etc.) och hur simulatorer fungerar 
som instrument för att bedöma körförmågan.  

Den instruktion som deltagarna fick, kan exempelvis ha varit av typen att köra som 
vanligt, så fort som möjligt, följa ett fordon framför eller att hålla en bestämd hastighet. 
Ofta skulle dessutom sekundära uppgifter lösas, t.ex. tala i mobiltelefon eller reagera på 
händelser i den simulerade trafikmiljön genom knapptryckningar eller verbala med-
delanden.  

I regel har även grupper bestående av yngre och ibland också äldre medelålders 
personer deltagit i studierna, men ofta har intresset enbart varit inriktat på äldre förares 
prestation. Typ av simulator varierar: alltifrån avancerade dynamiska med halva bil-
karosser och sofistikerade bildvisningssystem liknande VTI:s till enklare stationära med 
en eller flera monitorer för bildvisning, instrumentering och bilsäte. 

Vanliga indikatorer på körprestationen är medelvärden och spridning av hastigheten 
respektive positionen i sidled samt reaktionstider på olika stimuli. Äldres medelhastig-
het var i regel lägre än andra åldersgruppers och den varierade mer. Vidare beskriver 
studierna äldre som långsammare med längre reaktionstider på stimuli, att de presterar 
sämre på kognitiva uppgifter, att de kräver längre tidluckor för att genomföra vänster-
svängar, håller lägre hastigheter och gör färre omkörningar än yngre förare. Med andra 
ord ett beteende som i stora delar känns igen från situationer som inte är experimentella. 
Men det finns också simulatorstudier där äldre presterar i nivå med andra deltagare eller 
gör bättre ifrån sig. 

Få studier beskriver hur simulatorer har använts för träning/utbildning av äldre. Det är 
också ett begränsat antal valideringsstudier med äldre som påträffats. Problemen med 
simulatorsjuka diskuteras.  
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Older participants in driving simulator studies. A literature review 
by Per Henriksson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
This research overview deals with simulator studies involving older participants, of 
about 65 years of age or older. The overview has been structured in accordance with the 
aims the studies referred to regarding simulator driving. In the driving simulator 
evaluations have been made of the benefit of various types of support systems for the 
driver, further driving behaviour has been investigated (in general and in particular 
situations when secondary tasks are carried out, etc.), as well as how the simulator 
functions as an instrument for assessing driving ability.  

The instructions that the participants received were, for example, of the type to drive 
normally, as fast as possible, follow a vehicle in front or to maintain a particular speed. 
Often, secondary tasks were also to be solved, for example, talk in a mobile phone or 
react to events in the simulated traffic environment by pressing buttons or by verbal 
messages.  

As a rule, groups consisting of younger persons, and sometimes also older middle-aged 
persons, also participated in the studies, but often the interest has only been directed 
towards the performance of older drivers. Types of simulator vary: everything from 
advanced dynamic ones with half car bodies and sophisticated display systems similar 
to those that VTI has, to more basic, stationary ones, with one or more monitors for 
display, instrumentation and car seat. 

Common indicators of driving performance are mean values, variation of speed, lateral 
position, and reaction times for various stimuli. The average speed of older people was, 
as a rule, lower than that of other age groups, and it varied more. Additionally, the 
studies describe older people as slower with longer reaction times to stimuli and that 
they perform less well on cognitive information, require longer time gaps to carry out 
left-hand turns, maintain lower speed and overtake less often than younger drivers. In 
other words, behaviour which, to a great extent, is recognized from situations that are 
not experimental. But there are also simulator studies in which older people perform on 
a level comparable to that of other participants, or do better than them. 

Few studies describe how simulators have been used for training or education of older 
people. Also, only a limited number of validation studies involving older people have 
been found. The problem of simulator sickness is discussed, too. 
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1 Inledning 
Denna litteraturgenomgång beskriver ett 60-tal simulatorstudier med äldre deltagare, ca 
65 år och äldre. Hur äldre personer klarar av att köra i simulatorer och hur väl de preste-
rat på förekommande sekundära uppgifter presenteras. Vanliga mått härvidlag är medel-
värden och spridning av hastigheten och positionen i sidled samt reaktionstider på olika 
stimuli.  

Äldre påverkas mer än andra grupper av en experimentell situation och behöver längre 
tid för att vänja sig vid den, Kausler (1982). I detta sammanhang skulle det kunna inne-
bära att äldres körbeteende under ett simulatorförsök avviker från vad som observerats i 
verklig trafik. Ett exempel på detta kan hämtas från en VTI-studie, Nilsson & Alm 
(1991), där det visade sig att de äldre försöksdeltagarna höll en högre genomsnitts-
hastighet än yngre i simulatorn. I verklig trafikmiljö brukar vanligen det motsatta 
observeras. En stor nackdel med simulatorer är uppkomsten av simulatorsjuka. Detta 
fenomen har uppmärksammats särskilt i genomgången. 

Litteraturgenomgången kan betraktas vara av explorativ natur inför kommande simula-
torstudier på VTI med äldre deltagare. 
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2 Metod 
Sökningar har gjorts med hjälp av Biblioteks- och Informationscenter (BIC) på VTI i 
följande databaser: TRAX (VTI:s egen databas), OECD:s ITRD (International 
Transport Research Documentation), TRB:s TRIS (Transportation Research 
Information Services) och SCOPUS. Referenser från 1990 och framåt inkluderades, 
flertalet av ”träffarna” var från 2000-talet. Sökningarna har gjorts vid två tillfällen dels i 
juni 2001, dels i januari 2006. Anledningen till detta är att projektet av olika anled-
ningar inte fullföljdes som planerat under 2001. När arbetet återupptogs, genomfördes 
en ny, kompletterande sökning för att fånga upp de nytillkomna studierna inom 
området. 

Följande sökord användes för att finna referenser om äldre i transportdatabaserna där 
frågetecknen markerar ersättning/trunkering för ordslut: 
old people? or older people? or elder? or aged or different age? 

old driver? or older driver? or old age? or old person? or older 
person? 

age 55 or aged 55 or age 60 or aged 60 or age 65 or aged 65 

age 50 or aged 50 or age 70 or aged 70 or age 75 or aged 75 

advanc? years or agedness or declin? year? or third age or senescence? 

 

För att hitta litteratur om simulatorer, användes förutom standardsöktermen: 

Driv? simulator? även följande termer: 
Fixed base simulat? 

Moving base simulator? 

Dynamic simulator? 

 

Efter genomläsning av de sammanfattningar/titlar som påträffades vid sökningarna, 
bedömdes drygt 80 rapporter/artiklar vara relevanta, vilka beställdes och lästes igenom. 
Några enstaka referenser har därutöver kommit till författarens kännedom via bl.a. 
kollegor. De som inte ansågs relevanta, hade deltagare vilka betraktades som för ”unga” 
(den övre åldersgränsen var t.ex. omkring 60 år) eller så hade äldre personer deltagit, 
men resultaten redovisades inte för separata åldersgrupper. Vidare uteslöts i regel de 
undersökningar där exempelvis endast trafiksituationer visades på bildskärmar för 
deltagarna, vilket här inte betraktas som ett försök med körsimulator, eftersom ingen 
interaktivitet förekom. I översikten redovisas 68 simulatorstudier. 

Närmare ett fyrtiotal av referenserna var artiklar i expertgranskade vetenskapliga 
tidskrifter. Andra källor har varit rapporter, (kapitel ur) böcker och konferensbidrag. 
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3 Några av simulatorerna i studierna 
I stället för att i texten upprepa en beskrivning av samma simulator som använts i flera 
studier, ges här korta beskrivningar i alfabetisk ordning efter simulatorns benämning/ 
placering. 

 

ATARI 
Atari Research Driving Simulator var, när de refererade studierna genomfördes i slutet 
av 1990-talet, försedd med tre 25-tums datorskärmar som gav ett 160º synfält. Trafiken 
bakom visades i en simulerad backspegel. Förarmiljön bestod av en normalstor ratt, gas- 
och bromspedaler samt ett säte med bilbälte. Auditiv återkoppling erhölls via högtalare 
(motor-, väg- och däckljud) och kinestetiskt via ratt och pedaler men själva simulator-
kabinen var statisk. 

Groningen  
En statisk simulator som var placerad vid psykologiska institutionen på nederländska 
Groningens universitet. Den utgjordes av en BMW ur 500-serien med originalinstru-
mentering. Bilder projicerades på en 2 m hög och 2,5 m bred skärm enligt referensen 
från år 1999 (i den studien som presenterades år 2004 anges det horisontella synfältet 
till att vara 165º och det vertikala till 45º). 

Iowa Driving Simulator 
En avancerad rörlig (sex frihetsgrader) simulator som gav ett 190° synfält framåt och 
65° bakåt (annan uppgift säger 192° respektive 60°). Föregångare till National 
Advanced Driving Simulator (NADS) 

SIREN 
SIREN (Simulator for Interdisciplinary Research in Ergonomics and Neuroscience) var 
en stationär simulator placerad på Iowa universitetssjukhus. Den bestod av en komplett 
fyradörrars GM Saturn SL2 cabriolet av årsmodell 1994, videokameror som registrerar 
förarens beteende och ljudsystem. Fyra LCD-projektorer gav ett 150º synfält fram och 
50º bak. 

STISIM 
Den simulatorversion som användes i de australiska och amerikanska studierna hade, 
enligt illustrationer och kortfattade beskrivningar, en vanlig datorskärm, gas- och 
bromspedal, ratt samt säte. Simulatorn var statisk. 

TNO 

Simulatorversionen som användes i de två nederländska studierna från 1999 var statisk 
med fordonskaraktäristika baserade på en Volvo 240 och med ett bildsystem som 
presenterar scenarier på en cylindrisk skärm med ett horisontellt synfält på 120º och 
vertikalt på 30º. 
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TRL 
Simulatorn vid Transport Research Laboratory utgjordes av en verklig bil (oklart om 
hela eller del av fordonet användes) placerad framför skärmar varpå en fotorealistisk 
bildåtergivning gavs i ett synfält på 270º. Rörelsesystemet tillät rörelser i sid-, längs- 
och höjdled. 

Det hänvisas också till en enklare simulator som var statisk med presentation av 
scenarier på en skärm som gav ett synfält på 60°. 

VTI I 
Avancerad simulator som bestod av en halv bilkaross (Volvo 740), ett rörelsesystem 
som förmedlade en realistisk känsla av accelerationer, inbromsningar och styrkrafter, ett 
bildsystem med 120º horisontellt och 30º vertikalt synfält och ett vibrationssystem som 
överförde vägens ojämnheter och fordonets krängande och nigande rörelser. Dessutom 
fanns system som genererade ljud och reglerade temperaturen, Nordmark (1994). 
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VTI FOERST 

 
 

VTI:s simulator av mediumkostnads-
modell är tillverkad av Foerst, 
Gummersbach, Tyskland 
(http://www.drfoerst.de).  

Tre monitorer gav ett synfält på 120º. 
En modul genererade rörelser i längsled 
och en annan i sidled. Högtalare gav 
ljudeffekter (motor, andra fordon etc.). 
Möjlighet fanns att välja antingen 
manuell eller automatisk växellåda. 
Instrumenteringen från en Ford och säte 
med bälte gjorde förarmiljön relativt 
realistisk. 
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4 Beskrivning av studierna 
De refererade studierna presenteras efter syftet med simulatorförsöket. Att införa denna 
gruppering kändes lämpligt allteftersom studierna lästes igenom, men naturligtvis skulle 
vissa studier ha kunnat ha presenterats i mer än ett kapitel, vilket i några fall påpekats. 
Ett alternativ hade varit att strukturera genomgången efter de variabler som beskrev kör-
prestationen, t.ex. medelhastighet och variation av sidoläget och andra prestationsmått 
som exempelvis reaktionshastighet, men denna struktur har i stället valts för diskus-
sionskapitlet.  

Först presenteras det fåtal valideringsstudier som påträffats (kapitel 4.1). Utvärderingar 
av nyttan med informations- och varningssystem i olika situationer diskuteras i kapitlet 
därefter. Hur körprestationen påverkas av t.ex. sekundära uppgifter, åldersrelaterade 
funktionsnedsättningar eller andra tillstånd tas upp i kapitel 4.3. Simulatorer har använts 
i begränsad omfattning för träning och utbildning av äldre förare, se kapitel 4.4. De två 
sista kapitlen behandlar hur simulatorer fungerar som instrument för att bedöma körför-
mågan och fenomenet simulatorsjuka. Av primärt intresse var de äldres beteenden och 
prestationer, vilket innebär att andra åldersgruppers resultat endast tas upp vid jäm-
förelser.  

För en tidigare genomgång av simulatorer och äldre försöksdeltagare, hänvisas till 
Hancock, Caird & White (1990). Författarna beskrev olika teknikers för- och nackdelar 
samt i vilka sammanhang körsimulatorer kan användas inom äldreområdet. När det 
gällde experimentell forskning, menade de att insatser krävdes för att simulera de 
körmanövrer som leder till en överrepresentation av äldre förare i olycksstatistiken, 
särskilt borde det undersökas om äldres generellt sett långsammare rörelser är en 
bidragande huvudfaktor. Vidare föreslogs att simulatorer skulle användas för att få en 
bättre förståelse för hur skickliga förare undviker problematiska situationer. Dessa nya 
rön borde sedan tas i beaktande vid utvecklandet av utbildningsprogram för att förbättra 
reaktionerna hos alla förare. Genom träning i simulatorer skulle äldre kunna förbättra 
sin mobilitet då de kan bli mer vana vid situationer som brukar undvikas.  

Den signifikansnivå som förekommit är, med några få undantag, 5 %. 

 
4.1 Validering av körsimulatorer 
I en studie har körbeteendet på verklig väg jämförts med körning på, så långt som 
möjligt, motsvarande väg i en simulator med äldre som deltagare. Det var i en studie 
som VTI:s första simulator (version I) validerades på detta sätt, Hakamies-Blomqvist, 
Östlund, Henriksson & Heikkinen (2000). En 8,6 km lång sträcka av en landsväg kördes 
dels i verkligheten med VTI:s instrumenterade bil, dels återskapat i simulatorn då den 
utformades individuellt (t.ex. beträffande mötande och parkerade bilar). Sträckan kördes 
i simulatorn totalt tre gånger. VTI ville särskilt undersöka effekten av simulatorns 
rörelsesystem. Under den första körningen var rörelsesystemet inkopplat för alla för-
sökspersoner. För att balansera ut effekterna av den ordning i vilken de två följande 
simulatorkörningarna skedde, delades försökspersonerna in i två grupper, A och B. 
Grupperna var balanserade med avseende på ålder och kön. Under den andra körningen 
var rörelsesystemet inkopplat för grupp A och urkopplat för grupp B. På motsatt sätt var 
under den tredje sträckan rörelsesystemet urkopplat för grupp A och inkopplat för grupp 
B. Grupperna A och B bestod av 18 respektive 17 personer. Av de 35 deltagarna var 
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21 män och 14 kvinnor (66–81 år; medelålder 72 år). En person fick avbryta simulator-
försöket pga. illamående. 

Den absoluta validiteten betraktades som god på den taktiska nivån (t.ex. val av hastig-
het och avstånd till andra fordon, enligt Michons modell, Michon (1985)). På den opera-
tiva nivån (hanterandet av bilen) däremot, blev simuleringen förmodligen påverkad av 
att g-krafter som uppstod till följd av vägens kurvatur inte simulerades pga. ett tekniskt 
missöde. Förändringar i körsituationen förorsakade systematiskt likadana beteendeför-
ändringar i verklig trafik och i simulatorn, varför den relativa validiteten sågs som 
mycket god. Deltagarna strävade exempelvis efter att förändra sidoläge och hastighet åt 
samma håll och i samma storleksordning i simulatorn som i verkligheten vid föränd-
ringar i kurvatur och hastighetsbegränsning. Bästa validiteten noterades för de deltagare 
som hade varit inblandade i få eller inga olyckor/tillbud och som inte tyckte det var 
svårt att köra under lite mera ansträngande förhållanden, t.ex. regn. 

De viktigaste skillnaderna mellan simulator och mätbil i undersökningen kan samman-
fattas i följande punkter: 

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

sidoläge, uppträdde i betydligt större grad i simulatorn. 

 

I en amerikansk valideringsstudie var huvudsyftet att undersöka hur körningen påverka-
des av en sekundär telefonuppgift, Reed & Green (1999). Den statiska simulatorn vid 
Michigans Universitets transportforskningsavdelning (UMTRI) bestod av en kaross av 
Chrysler Laser -85, ratt, gas- och bromspedal och en skärm på 2,5x3,7 m som gav ett 
synfält på 22x33°. Däcks-, motor- och vindljud kan simuleras. Scenarier med två grader 
av ”naturtrogenhet” konstruerades. Det ena visade utöver vägen (ett körfält i vardera 
riktningen) i färg en bakgrund och objekt vid sidan av vägen (träd, vägmärken och 
stolpar). Det andra scenariot bestod endast av vita vägmarkeringar (streckad mittlinje 
och heldragna kantlinjer) mot en svart bakgrund. Fyra körningar gjordes i simulatorn 
(dock förlorades data från körningen i telefondelen under ”svartvita” scenariot), vilka 
totalt tog 40 minuter. Scenarierna skulle vara jämförbara med sträckor som kördes på en 
verklig motorväg (två körfält i bägge riktningarna); en delsträcka vardera valdes för 
”normal” körning och en för telefonuppgiften (varje sådan sträcka passerades fyra 
gånger). Telefonuppgiften bestod i att ringa 11-siffriga nummer och lyssna på inspelade 
meddelanden. Som mått på förmågan att hålla bilen i körfältet, valdes genomsnittlig 
hastighet i sidled och standardavvikelsen av rattläget medan förmågan att kontrollera 
hastigheten förutsattes speglas i hastighetens standardavvikelse respektive gaspedalens 
läge. Tolv personer deltog i studien, sex var mellan 20 och 30 år och lika många var 
över 60 år, lika många män som kvinnor ingick i de bägge åldersgrupperna. 

I situationen med normal körning, utan telefonuppgift, fann man inga skillnader i 
körprestationen mellan äldre och yngre deltagare. Eftersom det även var liten skillnad 
mellan de två typerna av scenario i simulatorn, valde författarna att jämföra den mer 
detaljerade versionen med data från körningen på väg. Den interaktion som sågs i 
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simulatordata, att äldre kvinnor körde med sämre precision än övriga grupper, fanns inte 
i vägdata. Genomsnittlig lateral hastighet var större i simulatorn än på verklig väg i 
normalsituationen (inga könsskillnader som sagt), men i telefonsituationen var skillna-
den betydligt större och ökningen av laterala hastigheten var störst för äldregruppen och 
i synnerhet för äldre kvinnor. Samma mönster sågs för standardavvikelsen för rattens 
läge. För hastighetsmåtten var ålderseffekten av större betydelse än skillnaden mellan 
bil/simulator. Effekten av telefonuppgiften på hastighetens standardavvikelse var 
mindre för yngre än för äldre deltagare. Vad gäller variationen av gaspedalens läge, var 
den större både i simulator och bil under telefonuppgiften jämfört med normal körning, 
men ålders- och könsskillnaderna var större än effekten av den sekundära uppgiften. 
Författarna rapporterar om ett fall med simulatorsjuka, men det angavs inte om det rörde 
sig om en yngre eller äldre deltagare. Personens obehagskänslor avtog allteftersom 
han/hon lärde sig köra med mindre rattrörelser. Författarna menade att resultaten visade 
att en statisk simulator av lågkostnadsmodell kan vara användbar för studier inom 
human factor-området och föreslår några forskningsprojekt. Även om det fanns absoluta 
skillnader mellan prestationen i bil och simulator, kunde simulatorn, på liknande sätt 
som bilkörning, visa på existensen av faktorer såväl inom individer (telefonuppgiften) 
och mellan individer (ålder). Författarna valde signifikansnivån 1 % vid sina analyser. 

En australisk valideringsstudie där prestationen i en simulator (45 minuter lång körning) 
och på verklig väg (40 minuter) jämfördes, presenteras av Lee, Cameron & Lee (2003). 
Antalet deltagare var 129 (60–88 år; medelålder 73 år). I simulatorn, av STISIM-
modell, bedömdes körningen utifrån 10 kriterier, hälften rörde körskickligheten (t.ex. 
hur deltagaren uppförde sig vid passage av korsningar) och hälften var av kognitiv/per-
ceptuell natur (t.ex. subtrahera 5 varje gång en skylt dök upp, börja på 100). Vissa mått 
registrerades automatiskt av simulatorns dator, medan andra krävde att en försöksledare 
utifrån riktlinjer gjorde bedömningar. Under körprovet användes den egna bilen och 11 
bedömningskriterier hade satts upp. Totalt tog försöket 2,5 timmar. Elva deltagare 
rapporterade lättare yrsel efter simulatorkörningen, men detta tillstånd varade bara en 
kort stund och några tecken på att den efterföljande bilkörningen påverkades sågs inte 
(alla körde i samma ordning: simulatorn först och därefter på verklig väg). Författarna 
säger sig inte känna till tidigare studier med äldre deltagare där simulerad bilkörning 
jämförts med beteendet på verklig väg; de hade sålunda inte kännedom om VTI:s 
valideringsstudie som genomfördes tre år tidigare. 

Sambanden mellan uppnådda poäng på var och en av bedömningskriterierna korrelera-
des med ålder. Prestationen var negativt korrelerad med åldern. I och med att vissa av 
måtten var högt korrelerade med varandra, valde man att med hjälp av principalkompo-
nentanalys bilda ett index vardera för simulator- och körprovsdelen. Ett högt värde, 
innebar en bättre prestation. Korrelationen mellan dessa två index var 0,716. En regres-
sionsmodell togs också fram för körprovsresultatet med ålder, kön och simulatorindexet 
som beroende variabler. Förklaringsgraden blev 0,657. Om de elva som rapporterade 
yrsel uteslöts, blev förklaringsgraden bara måttligt högre: 67 % av beteendet på verklig 
väg kunde förklaras med simulatorkörningen. Det enda enskilda måttet på körbeteende 
som redovisades, var genomsnittlig hastighet som var ca 4 km/h högre i simulatorn än 
på verklig väg. Eftersom trafiksituationen inte varit exakt densamma i de två miljöerna, 
är resultaten inte direkt jämförbara. Författarna menade att tack vare den stora överens-
stämmelsen mellan prestationen i simulatorn och på väg, kan simulatorer bli ett kost-
nadseffektivt alternativ till tester i verklig trafik och även användas som ett screening-
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verktyg där de tveksamma fallen kunde gå vidare till ytterligare bedömning av kör-
förmågan. 

 
4.2 Utvärdering av informations- och varningssystem 
Inom EU-projektet EDDIT utvärderades informationstelematik för äldre, bl.a. genom 
simulatorförsök, Oxley, Barham & Ayala (1995). Syftet var att se om tekniken kunde 
leda till bättre mobilitet för äldre bilförare och samtidigt undersöka vilka eventuella 
säkerhetsrisker olika utföranden kunde föra med sig. Vilken typ av simulator som 
användes beskrivs inte i texten och det var också svårt att entydigt utröna vad som 
utvärderades med hjälp av simulator. Vad som emellertid framgick var att det gällde 
stöd för att välja säkra tidluckor i korsningar, jämförelse av två presentationssätt (HUD 
eller LCD-skärm) och stöd för backningsmanövrer. Några skillnader mellan yngre och 
äldre försöksdeltagare som presenterades handlade om att äldres reaktioner blev mer 
långsammare och i större utsträckning felaktiga med ökad komplexitet av informationen 
jämfört med yngre (vars försämring alltså inte var lika stor) men att större tecken på 
skärmarna ledde till snabbare svar, något som var mer tydligt för äldre. Sammanfatt-
ningsvis menar författarna att äldre var lika kapabla som yngre försöksdeltagare att 
använda informationstelematik. 

I en aktuell studie, där system för att minska konsekvenserna av bristande uppmärk-
samhet testades, redovisas tyvärr inte de två gruppernas (medelålders och äldre) kör-
prestation i simulatorförsöken, utan endast i vilken grad man accepterade och litade på 
systemen, Donmez, Boyle, Lee & McGehee (2006). 

När det gäller stödsystem i fordon och äldre förare, menar Maltz, Sun, Wu & Mourant 
(2004) att två frågor måste ställas: 1) Kommer systemet effektivt och på ett tillförlitligt 
sätt att öka säkerheten för äldre förare och 2) Kommer äldre förare känna sig bekväma 
vid användandet och accepterar de den nya tekniken? 

I ett holländskt försök med TNO-simulatorn där två åldersgrupper (24–30 år; medel-
ålder 27 år och 54–71 år; medelålder 62 år) deltog, undersöktes hur mycket av informa-
tionen på vägvisningsskyltar förarna kunde uppfatta, Janssen, Martens & Drift (1999). 
Under körning på motorväg, stötte föraren på 60 avfarter med större vägtavlor bestå-
ende av tre ”delskyltningar” som deltagaren skulle reagera på genom knapptryckning. 
Uppgifterna var följande: för skyltar med dynamisk ruttinformation (s.k. DRIP) avgöra 
antingen den längsta kölängden på de alternativa färdvägarna eller vilken som inte var 
framkomlig; för vägvisningsmärken söka efter bestämda mål och uppge om de fanns 
med eller inte och om de gjorde det, också uppge närmare på vilken del av skyltningen 
(här fick deltagaren ibland instruktionen att tillfälligtvis inte reagera på skyltarna) och 
slutligen identifiera vilken högsta tillåtna hastighet som rådde. 

Två huvudeffekter för äldre deltagare sågs: de var genomgående 25 m eller ca 1 sekund 
senare än de yngre vad gäller att reagera på alla DRIP (både enskilda och i kombination 
med annan information) och de var 5 m senare när en fix hänvisningsskylt var 
inblandad. Några skillnader mellan åldersgrupperna för de parametrar som mätte kör-
beteendet sågs inte. 

I syfte att se hur en förare påverkas av olika sätt att presentera information, fick 
16 personer i åldern 25–35 år och lika många äldre än 55 år genomföra ett simulator-
försök som jämfördes med prestationen på verklig väg för 12 personer i samma åldrar, 
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Zimmer, Dahmen-Zimmer, Scheufler & Kaiser (2001). Enda beskrivningen som ges av 
simulatorn är att den består av en limousine med reglage som ska användas i enlighet 
med scenarierna på videon. Ett stödsystem för planering av bilkörningen var del av en 
sekundär uppgift som antingen initierades av deltagaren själv eller via ett pip, men 
närmare beskrivning saknas.  

I nästan alla fall prioriterade deltagarna köruppgiften, men tre deltagare blev i en situa-
tion så distraherade av den sekundära uppgiften att en olycka skulle ha kunnat inträffa i 
verkligheten (dessa tre hade nedsatt syn i höger öga). Yngres ”laterala stabilitet” var 
bättre än äldres och de äldres försämring ökade mer i det mest komplexa scenariot. För 
äldre blev prestationen på den sekundära uppgiften sämre när den triggades externt 
medan yngre presterade bättre då jämfört med om uppmärksamheten styrdes själv. 

 
4.2.1 Korsningar 
Nyttan av ett varningssystem i korsningar undersöktes av Uno & Hiramatsu (2001). I 
JARI-simulatorn (med sex-axlig rörelsemodul) skapades en rak stadsgata med 20 kors-
ningar på ett avstånd av 80 meter från varandra. Sikten skymdes av byggnader. I fem 
slumpmässiga korsningar kom en bil snabbt från vänster (vänstertrafik råder ju i Japan). 
Bilen dök upp på fem olika avstånd från föraren motsvarande 15, 20, 30, 40 och 50 m. 
Den korsande bilen stannade mitt i korsningen, varför deltagaren var tvungen att göra en 
undanmanöver eller bromsa (i vissa fall var endast undanmanöver tillåtet). Den egna 
hastigheten var 40 eller 60 km/h. I situationen med 60 km/h, då endast styrmanöver var 
tillåtet, kompletterades scenariot med ett varningsljud, en ton som började låta när av-
ståndet mellan den egna bilen och den kritiska situationen i aktuella korsningar var 
50 meter (motsvarande 3 sekunder). Endast män deltog i studien, i den äldre gruppen 
ingick 12 män mellan 68–81 år (medelålder 76 år) och i den yngre gruppen 20 män 
mellan 26–57 år (medelålder 40 år). 

För båda åldersgrupperna sågs kortare reaktionstider ju kortare avstånd bilen dök upp på 
vad gäller hur snabbt man började vrida på ratten eller röra/släppa pedaler. Tydliga 
skillnader sågs beträffande rattvinkel och hur snabba rattrörelser som gjordes. Dessa var 
hos de äldre ungefär hälften så stora/snabba som de yngres, i vissa fall ännu mindre/ 
långsammare. Man definierade tidsmarginaler (avstånd till korsande bilen dividerat med 
den egna hastigheten) som ett mått på reaktionstiden: ingen av de äldre klarade av 
situationen om marginalen var 1,35 sekunder eller kortare (motsvarande för yngre: 
1,2 sekunder); alla yngre klarade av situationen om tidsmarginalen var 2,4 sekunder 
eller längre (2,7 sekunder för äldre; dvs. totalt sett ett större intervall för äldregruppen). 
I över 90 % av fallen då de äldre inte lyckades reda upp situationen, krockade de med 
den stillastående bilen (knappt hälften för de yngre). Yngre både krockade och hamnade 
utanför körfältet i ca 35 % av de misslyckade fallen (ca 8 % för de äldre) och i ca 15 % 
av fallen lämnade de yngre deltagarna enbart körfältet (enstaka fall hos de äldre). 
Varningsljudet förde med sig att alla deltagare, såväl yngre och äldre, lyckades 
bromsa/svänga undan med en tidsmarginal som störst var 2,4 sekunder. Samtidigt 
krävdes betydligt mindre rattutslag och lägre styrhastigheter för att klara av situationen. 

I TRL:s enkla simulator undersöktes beteendet vid högersväng (motsvarande vänster-
sväng i högertrafik) i en korsning utan signaler med/utan ett stödsystem, Alexander, 
Barham & Black (2002). På en raksträcka närmade sig deltagarna en mindre korsande 
väg. Tidluckorna i den motsatta trafikströmmen var mellan 1–14 sekunder (ingen annan 
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trafik fanns; det bildades alltså inga köer bakom den egna bilen) och instruktionen var 
att stanna innan det att svängen genomfördes (detta för att stödsystemet skulle aktive-
ras). Ett separat fält för högersvängande fanns. Stödsystemet bestod av en liten låda med 
en grön och röd lampa som tändes när tidluckan var större än ett visst värde (här 
6 sekunder) respektive kortare än gränsvärdet. Lådan var placerad vid bortre ändan av 
instrumentbrädan. Totalt deltog 40 personer, 9 yngre (under 60 år) och 31 som var 60 år 
eller äldre. Först fick deltagarna bekanta sig med simulatorn genom att köra scenarier i 
dagsljus följda av mörkerscenarier. Själva försöket utgjordes inledningsvis av fyra 
körningar utan att systemet var inkopplat följt av fyra körningar med aktiverat system. 
Under var och en av dessa omgångar kördes alla fyra kombinationer som bildades av 
ljusförhållande (dag/natt) och hastighet på trafikflödet (30 eller 60 mph). I scenarierna 
med den lägre hastigheten förekom byggnader, medan dessa saknades i bilden när 
hastigheten var 60 mph. Avslutningsvis kördes ytterligare några gånger, utan systemet 
aktiverat, i syfte att se om några inlärningseffekter förekom. Totalt spenderades ca en 
timme i simulatorn. 

Mediantiden för den accepterade tidluckan för att göra svängen, ökade ju längre del-
tagaren väntat. Författarna spekulerade om att de som hade väntat längst, är de som 
behöver längre avstånd men att också det faktum att inga köer av bakomvarande bilar 
bildades kan ha bidragit till att tecken på otålighet saknades. De accepterade tidluckorna 
var längre när övriga fordon körde 30 mph jämfört med 60 mph, längst tidluckor hade 
äldre kvinnor (10,4 sekunder vid hastighet 30 mph), följda av yngre kvinnor, äldre män 
och yngre män (6,5 sekunder vid hastighet 60 mph). Skillnaderna mellan accepterade 
tidluckor var signifikant skilda mellan yngre och äldre män vid bägge hastigheterna, 
men inte för kvinnorna (antagligen beroende på för få personer). I övrigt är jämförelser 
mellan åldersgrupperna sparsamma i artikeln. Generellt fann man att den mötande tra-
fikens hastighet hade störst effekt på accepterad tidlucka, att större tidlucka krävdes när 
en lastbil närmade sig jämfört med en personbil och att röd färg på bilen resulterade i 
längre tidlucka (därefter följde svarta, gröna och gula bilar). Sett över de tre körning-
arna, var de accepterade tidluckorna 9,6 sekunder (utan systemet), 8,2 sekunder (med 
systemet) och i den tredje sista, utan systemet, 8,4 sekunder (ingen signifikant skillnad 
mellan körning 2 och 3). Fler valde att acceptera tidluckor på 6 sekunder eller längre när 
systemet var aktivt (gränsvärdet för röd/grön signal var just 6 sekunder), kanske del-
tagarna betraktade grönt mer som kommenderande än rådgivande. I körning 2 (och den 
sista, tredje) var antalet ”nära olyckor” (tidsintervallet till dess att det egna fordonet 
hade korsat den ankommande trafikens kurs <1 sekund) fler än i första körningen. 
Författarna menade att skillnaderna, förutom hur signalen tolkades, beror på tillvänj-
ningseffekten. Ingen skillnad beroende på ljusförhållanden sågs beträffande accepterad 
tidlucka. I modeller som tas fram för sannolikheten att incidenter inträffar, visar det sig 
att det är mer sannolikt att en yngre råkar ut för en incident när accepterad tidlucka är 
kortare än 6,5 sekunder (eftersom yngre i större grad accepterar kortare tidluckor än 
äldre) medan sannolikheten är större att äldre råkar ut för en incident över den gränsen 
(eftersom äldre tar längre tid på sig att köra genom korsningen). 

En japansk simulatorstudie som undersökte hur varningar för mötande fordon och fot-
gängares förflyttningar över övergångsställen vid högersväng i korsningar skulle vara 
utformade och placerade presenteras av Daimon & Kawashima (2003). Studien beskrivs 
närmare i kommande kapitel liksom en annan japansk studie, Yokochi, Iwao, Suetomi 
& Nakano (2000), där ett inslag var fordon i skymda korsningar. 
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4.2.2 Körfältsbyten 
Två studier behandlar AHS (Automated Highway System) i Iowas körsimulator. I det 
ena fallet studerades under vilka förhållanden en förare på ett säkert sätt och med 
minimal störning för andra bilister kan överta kontrollen av ett fordon från systemet 
Bloomfield et al. (1995) och i det andra fallet var upplägget tvärtom: man lät föraren 
överlåta fordonskontrollen till systemet, Bloomfield, Christensen, Peterson, Kjaer & 
Gault (1996). 

Uppgiften i den första studien var att på en motorväg med tre körfält i vardera rikt-
ningen ta över kontrollen av fordonet när man befann sig i det ”automatiserade” vänstra 
körfältet och sedan köra av motorvägen på en given avfart (uppmaningen gavs via ett 
ljudmeddelande 60 sekunder före avfarten räknat på den hastighet man höll). Varje 
deltagare körde sex gånger vid en given hastighet (antingen 105, 129 eller 153 km/h) i 
det vänstra körfältet (ratten var låst, bromspedalen frånkopplad). Förutsättningarna 
varierade genom att det förekom två nivåer på flödet i de andra körfälten och tre avstånd 
mellan fordonen närmast i det egna automatiserade fältet. I äldregruppen ingick 24 
personer (hälften mellan 65 och 69 år och hälften 70 år eller äldre). Jämförelse gjordes 
med resultat från ett tidigare likvärdigt försök där 36 personer mellan 25 och 34 år 
deltog.  

Resultatet visade att reaktionstiden (från det att föraren hörde meddelandet ”Exit” tills 
han/hon tog över kontrollen av fordonet) för både yngre och äldre var betydligt längre 
första körningen jämfört med de följande fem. Vidare minskade reaktionstiden signi-
fikant för äldre med ökande hastighet i det egna körfältet, samma trend men icke signi-
fikant sågs för yngregruppen. Tiden föraren stannade i det ”automatiska” körfältet efter 
att ha tagit över kontrollen, ”exponeringen”, blev längre för både yngre och äldre ju 
tätare trafiken var i de andra körfälten. För yngre sågs dessutom signifikanta effekter av 
avståndet mellan fordonen och hastigheten i det egna körfältet. En signifikant trevägs-
interaktion mellan ålder, hastighet och flödet observerades: för yngre ökade expone-
ringstiden med ökad hastighet i båda flödesnivåerna, dock inte på samma sätt. För äldre 
i högtrafiksituationen, ökade exponeringen när man gick från den lägsta hastigheten till 
nästa nivå för att sedan falla tillbaka vid den högsta hastigheten. I lågtrafiksituationen 
sjönk i stället exponeringstiden vid mellanhastigheten för att sedan öka. Äldres tid för 
körfältbytet ökade när flödet i de icke automatiserade fälten ökade (för yngre var sam-
bandet inte signifikant). När tidluckorna mellan bilarna varierades, sågs olika beteende 
för äldre och yngre: äldre minskade tiden för körfältsbytet när gapet ökade, medan 
yngre tog längre tid på sig. Äldre stannade kortare tid än yngre i mellersta fältet. När det 
gäller fördröjningen för andra fordon sågs för yngre och äldre en större fördröjning ju 
högre hastigheten var. Till skillnad mot de yngre, där inget samband sågs med flödet, 
sågs en större uppmätt fördröjning för äldre när flödet minskade, medan den totala 
fördröjningen var störst när flödet var störst. 

I den andra studien undersöktes tre sätt att låta AHS ta över fordonskontrollen: manu-
ellt, delvis automatiskt och helt automatiskt. Det testades på motorvägar med tre körfält 
där det till vänster var automatiserat. I äldregruppen ingick 30 personer som var 65 år 
och äldre och kontrollgruppen var lika stor med deltagare i åldrarna 25–34 år. Med start 
från vägrenen skulle deltagaren köra in i högra körfältet och sedan fortsätta in i det 
mittersta. Flödet i dessa två körfält var 6,21 fordon/h/km. Därefter tog AHS över 
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kontrollen av fordonet på något av de tre sätten och placerade den egna bilen i det 
vänstra, automatiserade körfältet, så att man hamnade främst i en kö som närmade sig 
bakifrån. Köerna med bilar i det automatiserade fältet förekom med 2,0 respektive 
2,4 sekunder avstånd mellan varandra vid hastigheten 105 km/h, 2,0 resp. 4,0 vid 
129 km/h och 5,5 resp. 7,5 sekunder vid 153 km/h. Frågeställningen var hur förarens 
ålder, kön och metod påverkar överföringen av fordonskontrollen, hastigheten på 
fordonen i det automatiserade fältet och flödet i de andra körfälten och i sin tur 
systemets säkerhet och effektivitet. 

Reaktionstiden – från det att föraren fick meddelandet ”Enter” tills något av hjulen 
nuddade linjen mellan mittenkörfältet och det automatiserade körfältet – var signifikant 
längre för äldre, men författarna menar att störst betydelse hade typ av system. Signi-
fikanta trevägs-interaktioner värda att notera: 1) ålder-kön-system: i det manuella 
systemet följde äldre det generella mönstret med längre reaktionstider och män var 
långsammare än kvinnor. I den halvautomatiska situationen, utmärkte sig unga kvinnor 
med längre reaktionstider än både unga män och gamla kvinnor, 2) ålder-hastighet-
system: de äldre var snabbare i det manuella systemet på de två lägsta hastigheterna 
medan de i det halvautomatiska systemet endast var snabbare vid 105 km/h. Expone-
ringstiden – den tid som åtgick från genomfört byte till det automatiserade körfältet tills 
dess att AHS tog över kontrollen – var 0 i alla utom det manuella läget, där äldres tid 
var dubbelt så lång som de yngres. Beträffande köledartid – tiden från det att systemet 
övertagit kontrollen till dess att bilen blir första fordon i kön som närmar sig bakifrån – 
fanns det ingen skillnad mellan åldersgrupperna i hel- eller halvautomatiska situationen, 
men när manuella läget rådde, hade äldre en kortare tid för att lägga sig främst i kön, 
dvs. de accelererade snabbare under exponeringstiden. 

I en japansk studie presenteras en utvärdering av ett system för att genomföra säkrare 
körfältsbyten, Wang, Abe & Kano (2004). Först utvecklades en modell som tog hänsyn 
till vad som är karaktäristiskt för den äldre förarens körfältsbyten, såsom acceleration i 
sidled och längdled, tidsåtgång för att genomföra byte av körfält och största tillåtna 
inbromsning efter det att bytet skett och man kommit in i det nya körfältet. Utifrån 
denna modell togs ett varningssystem fram i form av en stapel som visades på en LCD-
display placerad ovanför instrumentbrädan. Stapeln var mer eller mindre röd och grön; 
om det gröna fältet utgjorde minst 50 % av stapelns längd, rekommenderades föraren att 
genomföra körfältsbytet. Försöket genomfördes i en simulator som inte beskrivs i 
artikeln, endast ett fotografi visar delvis interiören med ett scenario på en skärm. Nio 
äldre personer deltog och de fick göra totalt ungefär nio körfältsbyten, med antingen 
aktiverat eller inaktiverat system. 

När inte varningssystemet användes, blev körfältsbytet lyckat i 71 % av fallen medan i 
drygt 22 % av fallen krockade föraren (i drygt 6 % av gångerna gjordes inget byte av 
körfält). Andelen framgångsrika körfältsbyten när systemet användes, ökade till nästan 
87 % (en lika stor andel krockade som avstod från byte av körfält: 6,5 %). Författarna 
noterade att styrningen blev stabilare och enklare samt att maxvärdet av bromskraften 
blev lägre (dvs. lägre hastighetsvariation) när varningssystemet var aktiverat. Del-
tagarna fick svara på hur svår de tyckte uppgiften var och de flesta äldre, menade 
författarna, var för självsäkra angående sin körskicklighet när systemet inte var aktiverat 
eftersom trots att de krockade, inte graderade situationen som högst på svårighetsskalan. 
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4.2.3 Varna för hinder 
En utvärdering av ett system för varningar och information gjordes med hjälp av JARI:s 
dynamiska simulator av Yokochi och kollegor (2000). Två situationer skapades för att 
få en uppfattning om förarens initiala förmåga att undvika faror: en där det krävdes att 
deltagaren omedelbart bromsade efter att systemet varnat (enkla reaktionstider mättes 
dels när föraren hade gaspedalen nedtryckt före varningen, dels när han/hon hade släppt 
gaspedalen före varningen) och en annan där deltagaren skulle göra något av följande: 
gasa när instruktion gavs om detta tillsammans med en ”försiktighetston”, bromsa när 
instruktionen var att stoppa bilen eller att fortsätta köra när ingen information gavs. 
Förutom tiden att reagera, tillkommer i detta fall den tid som behövs för att göra en 
bedömning, ”svarstider”. Två riskabla scenarier skapades också: en stillastående bil i en 
skymd kurva (bilen blev synlig på 50 m avstånd) och en bil som kommer från vänster i 
en skymd korsning i stadsmiljö (bilen blev synlig på ett avstånd av 21 m, olika hastig-
heter förekom). Meddelanden presenterades på en 6,5-tums skärm. Totalt deltog 
50 personer, 20 män i åldern 60–72 år (medelålder 64 år) och 15 kvinnor och lika 
många män i åldern 25–39 år (medelålder 31 respektive 29 år). Ungefär en timma tog 
det att köra alla scenarier. 

De enkla reaktionstiderna och svarstiderna var genomgående längre för de äldre männen 
jämfört med de yngre männen och kvinnorna. Skillnaderna mellan medianvärdena var 
dock ganska små, medan t.ex. 90-percentilen skilde mer. Ett exempel från scenariot med 
korsningen i stadsmiljö (hastigheten var 60 km/h) visade att de äldre männens snabbhet 
att reagera på informationen var väl i nivå med yngre kvinnors, men att längre tider 
noterades för 90-percentilen menade författarna var ett tecken på stora individuella 
skillnader i gruppen med äldre män. 

Två typer av system för att öka synligheten av parkerade bilar, bilar i rörelse och 
trafiksignaler, undersöktes av Caird, Horrey & Edwards (2001). Simulatorn som 
användes fanns på Human Factors Research Laboratory vid Minnesota University. Den 
var stationär och utgjordes av en Honda Accord LX placerad framför en 2,96 m bred 
och 2,2 m hög skärm. På en HUD visades i den ”anpassade” versionen blå rektanglar 
inlagda på bilars fronter och kofångare samt bakom trafiksignaler (se till vänster i 
figuren nedan) medan den ”icke anpassade” varianten visade rektangeln 1,2º nedanför 
siktlinjen, oavsett typ av objekt systemet skulle varna för och dess placering (se högra 
delen av figuren). 
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Figur 1  Två sätt att varna för objekt. Ur Caird, Horrey & Edwards (2001).  

Rektangeln ökade i storlek allteftersom föraren närmade sig det objekt som den skulle 
varna för. Tjugofyra yngre deltog (18–32 år; medelålder 23,5 år) och lika många äldre 
(67–86 år; medelålder 71,9 år) med jämn könsfördelning slumpades ut på antingen det 
anpassade eller det icke anpassade stödsystemet. Scenarierna var 700–1 000 m långa 
och kördes på raka stadsgator med ett körfält i vardera riktningen. Två övningspass 
kördes innan försökspassen. Därefter följde fem ”basscenarier” under dagförhållanden 
som inte innehöll stödsystemet. Fyra av dessa scenarier innehöll korsningar (två då 
växling av trafiksignalljus skedde och två när det inte skedde) medan den femte ut-
gjorde ”vardaglig” körning. Sedan fick deltagarna öva på bägge typer av system under 
dagförhållanden innan själva försöket kördes som bestod av fem scenarier under både 
dagförhållanden och dimma med samma innehåll som under övningen innan, men med 
undantag för att ett av korsningsscenarierna hade ersatts med ett där en fotgängare 
plötsligt dyker upp. Den ”vardagliga” körningen bestod i att passera fem bilar parkerade 
på höger sida och möte av fem bilar i den motsatta körriktningen. Under dimma var 
sikten 40 m. I ett av korsningsscenarierna kom ett fordon från motsatta körriktningen in 
i korsningen samtidigt.  

Varje scenario analyserades separat. Inga åldersskillnader noterades för den ”vardag-
liga” körningen och i scenariot där fotgängaren dök upp. I korsningarna körde fler äldre 
mot rött (13 fall under dagförhållandet, 10 i dimman) än yngre (8 respektive 6). I övrigt 
beskrivs inga åldersspecifika resultat. Generellt noterades längre upptäcktsavstånd och 
kortare reaktionstider med den anpassade varianten jämfört med den icke anpassade.  

Hjälpmedel för att köra på smala gator undersöktes av Sato, Kawashima, Daimon, Ikeda 
& Kinoshita (2001). Simulatorn var rörlig med ett 6-axligt system och fem 150-tums-
skärmar som gav ett synfält på 230º. På en 7-tums LCD-skärm monterad på instrument-
brädan visades den rekommenderade körvägen och en HUD projicerades mitt framför 
föraren som beskrev styrvinklarna för att följa den rekommenderade körvägen. En 
kamera placerad på instrumentbrädan registrerade förarens huvud- och ögonrörelser. 
Uppgiften för de 12 manliga deltagarna (6 yngre 21–25 år; medelålder 23,5 år och lika 
många äldre 65–69 år; medelålder 66,3 år) var att köra en sträcka på en smal gata utan 
att kollidera med två parkerade bilar och åtta telefonstolpar. Körningen gjordes under 
tre förutsättningar: utan assistanssystem (alt. 0), med LCD-skärmen som visade 
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rekommenderad körväg (alt. I) och alt. II var som alt. I men då även HUD:en med 
styrvinklar var aktiverad.  

När inget av systemen var inkopplade, krockade en av de äldre och två av de yngre med 
objekt. Tre av de äldre krockade i situationen med alt. I (ingen yngre) och ingen av 
deltagarna krockade då alt. II undersöktes. Äldre tittade totalt kortare tid på LCD-
skärmen (och ungefär lika länge som på HUD:en) jämfört med yngre (som tittade längre 
på skärmen jämfört med HUD:en). Åldersskillnaderna var små beträffande HUD:en. 
Genomsnittlig tid per titt på skärmarna var kortare för äldre än för yngre, medan äldres 
tid per titt var längre på HUD:en jämfört med yngres. Deltagarnas uppskattning av den 
mentala arbetsbelastningen visade att äldre ansåg att alt. I medförde högst belastning 
och alt. II lägst. För yngre sjönk belastningen kontinuerligt från alt. 0 till alt. II. För-
fattarna drar slutsatsen att äldre kan ha nytta av ett HUD-system som visar styrvinklarna 
men att de hade svårigheter med att fördela uppmärksamheten mellan en skärm och 
trafiken utanför bilen vid körning på en smal gata. 

Ett system för att hålla lämpligt avstånd till bilen framför testades av Maltz och kollegor 
(2004). Sexton personer bildade försöksgruppen (hälften av dem var äldre, 62–84 år; 
medelålder 74 år, och hälften yngre, 20–35 år; medelålder 29 år). Kontrollgruppen 
utgjordes av 8 personer i åldern 19–31 år med en medelålder på 25 år. I en statisk 
simulator1 körde deltagarna på en väg med två körfält. Framför fanns en bil som höll en 
hastighet av mellan 35 och 45 mph och deltagarna uppmanades att köra i 45 mph. 
Systemet mätte tidsavståndet (”time headway”, definierat som den tid det skulle ta att 
köra fram till positionen bilen framför har) med laser. När avståndet var kortare än 
2 sekunder, ljöd en signal. Systemet hade tre nivåer av tillförlitlighet: 80, 90 och 99 %, 
dvs. i olika grad gav systemet falska larm eller missade att varna. Om tidsavståndet 
översteg 4 sekunder, hördes en ljudsignal (”biltuta”) i syfte att få föraren att inte köra 
för försiktigt med ett långt avstånd till bilen framför och därmed aldrig låta systemet 
aktiveras. Försöksgruppen inledde med en tre minuter lång övningskörning (systemet 
fungerade då till 100 %) varpå tre experimentkörningar följde som vardera tog ca 
10 minuter att köra. Hälften i varje åldersgrupp blev under körningen distraherad genom 
att band spelades upp med en röst som läste texter ur en bok. I övrigt skilde sig kör-
ningarna mellan varandra beträffande de olika nivåerna på systemets exakthet som 
antingen ökade eller minskade allteftersom. Efter kontrollgruppens övningspass följde 
två körningar utan att varningssignalen var aktiverad.  

Resultatet visade att det inte fanns några åldersskillnader beträffande hastighet (men 
kontrollgruppen höll högre hastighet än både yngre och äldre i försöksgruppen) eller 
tidsavstånd (men distraktionen gjorde att avståndet blev kortare i försöksgruppen). 
Åldern som huvudeffekt inverkade inte på hur man reagerade på varningssignaler eller 
falskalarm, däremot fanns en signifikant interaktion: äldre reagerade mer sällan på 
falskalarm när de blev distraherade av berättelsen på ljudbandet än när ingen röst hör-
des, medan det för yngre var tvärtom. Författarna spekulerar om att det kunde bero på 
att äldre har svårare fördela uppmärksamheten mellan två uppgifter, särskilt om de 
bägge är auditiva. De korrekta alarmen innebar ju även en visuell ledtråd; föraren såg att 
man var för nära bilen framför. Resultatet, menar författarna vidare, kan tyda på att de 
äldre på ett effektivt sätt drar nytta av sin längre körerfarenhet. Andelen av försökstiden 

                                                 
1 Kaross från Dodge Caravan -85 med gas- och bromspedaler, ratt samt digital hastighetsmätare; på en 
8 tum bred och 7 tum hög skärm presenterades scenarierna, synfältet var 57º. 
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som spenderades i det farligt korta tidsavståndet (<2 sekunder), var högre för äldre 
(8,1 %) än för yngre (4,0 %) men skillnaden var inte statistiskt signifikant pga. stor 
variation i äldres data. Det nämns explicit i artikeln att ingen av deltagarna beskrev 
symptom på simulatorsjuka. 

Ett system för att undvika kollisioner med framförvarande fordon testades i VTI I inom 
AC ASSIST-projektet, Nilsson, L. & Peters, B. (1999a). På en motorväg (hastighets-
gräns 110 km/h) med tre körfält i vardera riktningen, kördes en 80 km lång sträcka 
(föregicks av ett 20 km långt träningspass). Deltagaren hann upp andra fordon som 
skulle köras om och blev även själv omkörd. Sju kritiska situationer hade skapats. Fyra 
av dem inträffade när ett av fordonen i en kö som deltagaren höll på att köra om 
svängde ut framför det egna fordonet (i en av dessa situationer fanns det även ett fordon 
i det vänstra körfältet), två av dem inträffade när ett fordon svängde in framför då 
fordon fanns i alla tre körfält och i den sjunde situationen nådde deltagaren fram till 
stillastående köer i alla tre fälten. Systemet, ACA (Anti Collision Assist), antingen 
varnade genom en bromspuls eller ett verbalt meddelande (”Sakta ner”) i ett läge då det 
skulle räcka med en lättare inbromsning för att förhindra en kollision eller, i ett senare 
mer akut läge, ingrep genom att nödbromsa bilen (i det fallet tändes även en symbol till 
vänster på instrumentbrädan). Tre av situationerna var lite enklare att klara av och man 
förväntade sig att deltagaren skulle reagera efter att ha fått en varning. Tre andra situa-
tioner var mer kritiska och systemet bromsade bilen direkt utan att först ha gett en var-
ning. Slutligen, i fallet med stillastående köer, gavs först en varning och sedan skedde 
inbromsning. Totalt deltog 72 personer. De delades in i tre åldersgrupper med vardera 
24 deltagare (yngre, medelålders och äldre med en medelålder på 19, 41, respektive 
68 år). De 24 deltagarna i varje åldersgrupp slumpades i sin tur ut på två funktionssätt 
av ACA (verbal varning + nödinbromsning och bromspuls + nödinbromsning) samt 
systemet inaktiverat. 

Medelhastigheten skiljde inte mellan åldersgrupperna sett över hela sträckan. Hastig-
hetsvariationen var minst bland de medelålders (av samma storleksordning för de två 
andra grupperna). Sju kollisioner inträffade, alla i situationen med stillastående köer 
med kontrollgruppens deltagare (tre äldre krockade). Det genomsnittliga avståndet till 
bilen framför sett över alla kritiska situationer var som längst för äldregruppen och 
kortast för de medelålders (längst avstånd noterades för situationen med stillastående 
köer, där äldre dessutom hade ett längre avstånd än övriga). Inga åldersskillnader sågs 
för det kortaste tidsavståndet. Det fanns signifikanta, men ganska små, åldersskillnader 
för minsta TTC (medelålders det kortaste). De medelålders bromsade mjukare i de 
kritiska situationerna (yngre och äldre hade samma maximala retardation); detta mått 
var för övrigt det enda som uppvisade en signifikant interaktion mellan ACA-funktion 
och åldersgrupp. I varianten med verbal varning + inbromsning, hade de medelålders 
den lägsta maximala retardationen, medan yngre bromsade hårdast, men störst skillnad 
sågs för dem som körde utan aktivt system. De äldre fick systemet att ge färre varningar 
(i medeltal 8,1 per person), följda av yngre (9,6) och medelålders (10,4). Beträffande 
genomsnittligt antal ingripanden som systemet gjorde, fanns inga åldersskillnader. 

Studien som beskrevs ovan, följdes av ytterligare en studie av ACA-systemet i VTI I, 
Nilsson, L. & Peters, B. (1999b). Då varierades sikt och vägfriktion i ett vintrigt 
scenario så att följande fyra kombinationer erhölls: god sikt och hög friktion; god sikt 
och låg friktion; dimma och hög friktion samt dimma och låg friktion. Fyra identiska 
sträckor på 25 km kördes på en motorväg med två körfält i vardera riktningen efter ett 
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träningspass på 20 km. Deltagaren hann även här upp andra fordon som skulle köras om 
och blev också själv omkörd. Fyra kritiska situationer hade skapats:  

• ett fordon stod parkerat halvvägs ut på vägrenen samtidigt som deltagaren blev 
omkörd 

• mellanfordonet i en kö på tre fordon lämnade kön samtidigt som deltagaren 
genomförde en omkörning 

• ett fordon körde in på motorvägen samtidigt som deltagaren blev omkörd av 
andra två fordon varav det främre svängde in snävt framför varför fordonet från 
påfarten fick bromsa in framför deltagaren 

• deltagaren kom ifatt köer i båda körfälten, alla fordon bromsade in. 

 

Varje kritisk situation inträffade under alla fyra kombinationer av sikt och vägfriktion, 
vilket innebar att deltagaren totalt konfronterades med 16 kritiska situationer. Nu be-
hölls endast bromspulsen som varning men systemet kunde fortfarande ingripa genom 
att bromsa fordonet. Två deltagargrupper körde med systemet aktiverat. En av dessa 
utgjordes av femton personer i åldern 25–59 år (medelålder 40 år, kallad ACA-gruppen) 
och den andra av sju äldre (60–75 år, medelålder 68 år). En tredje grupp körde utan 
hjälp av systemet och bestod av åtta personer i åldern 24–39 år (medelålder 31 år, kallad 
kontrollgruppen). 

Sett över hela sträckan, skiljde inte medelhastigheten mellan grupperna. Hastigheten 
minskade med sämre sikt och lägre friktion, dock inte lika tydligt för äldregruppen. 
Hastighetsvariationen ökade i regel med sämre väglags- och siktförhållanden och äldre-
gruppen avvek inte från de andra grupperna utom i fallet med dimma, då standardav-
vikelsen var betydligt större än för de två andra grupperna. Äldregruppen körde lite mer 
till vänster i körfältet än de två andra grupperna. Vidare hade de ungefär samma place-
ring i sidled oavsett väderförhållanden medan övriga deltagare körde längre åt höger 
under dåliga förhållanden. När det gäller spridningen av den laterala positionen, var det 
ACA-gruppen som avvek från de två andra grupperna med större standardavvikelser. 
Flest kollisioner inträffade i äldregruppen, 71 %, att jämföra med 47 % i ACA-gruppen 
och 63 % i kontrollgruppen. Tidsavståndet (beräknat som avståndet till bilen framför 
dividerat med den egna hastigheten) för äldre i den tredje situationen som beskrevs 
ovan, avvek från övriga dels på hal väg (tidsavståndet var kortare), dels i dimma 
(mycket större). Samma mönster sågs för Time-to-collision, TTC. Den hastighet som 
deltagaren hade när systemet aktiverades, varierade beroende på väderförhållanden. 
ACA-gruppen höll högre hastighet än äldregruppen vid torrt väder och god sikt medan 
det var tvärtom i situationen med dimma (där äldregruppen körde som fortast när 
systemet aktiverades). Antalet gånger som ACA gav den tidiga varningen (broms-
pulsen) skilde inte nämnvärt mellan grupperna vare sig för de kritiska situationerna eller 
för de olika väg- och siktförhållandena. Skillnaderna var också små mellan grupperna 
vad gäller hur ofta systemet aktivt fick ingripa genom att bromsa. 
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4.2.4 Sätt att presentera information 
Liu (2001) undersökte om förarens prestation varierade beroende på hur information 
presenteras. Endast försökspersoner som uppgav att de inte hade problem med åksjuka 
rekryterades. Simulatorn var statisk, hade instrumentbräda och reglage. Scenarier 
projicerades på en välvd yta 4 m framför föraren. Informationen, i form av köran-
visningar, vägmärken och symboler för bilens instrument, visades på en LCD-skärm 
placerad mitt på instrumentbrädan, antingen enbart eller tillsammans med intalade 
meddelanden medan en tredje variant innehöll endast audiell information. Två nivåer på 
informationens komplexitet fanns, en lägre med 3–5 symboler/text från vägmärken och 
en högre med mellan 9 och 14 sådana informationsenheter. Körinstruktionen var av tre 
typer: att köra sessionerna (en med lite trafik och nästan rak väg, en annan med mer 
trafik och fler kurvor) så fort som möjligt, att köra enligt navigationssystemet (dock ej 
genom att t.ex. svänga i simulatorn, utan att verbalt meddela sina intentioner) eller att 
trycka på knappar (föranlett av t.ex. indikerat lågt oljetryck eller ett vägarbete fram-
över).  

Äldregruppen (16 personer i åldern 65–73 år) presterade överlag sämre än yngre (lika 
stor grupp i åldern 18–25 år) beträffande knapptryckande (längre reaktionstid, fler fel) 
och navigationsdelen (fler felkörningar). De rapporterade också en högre grad av 
arbetsbelastning. Försämringen av de äldres prestation var större än de yngres när 
situationen med hög belastning jämfördes med låg belastning. Vidare uppvisade äldre 
en större förbättring angående missade knapptryckningar än bland yngre i situationen 
med audiell/visuell presentation av information. Bland måtten på körprestation, sågs 
endast en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna och sätten varpå informationen 
gavs: variationen i rattvinkeln (”steering wheel position”) var genomgående större för 
äldre. Inom åldersgrupperna, var äldres variation som störst i situationen med visuell 
information jämfört med de två andra situationerna; för yngregruppen sågs ingen 
skillnad alls mellan de tre informationssätten. 

Med hjälp av simulatorn på universitetet i Groningen undersöktes om förarens lag-
lydighet ökade med ett system som gav varningar och meddelanden, de Waard, Hulst & 
Brookhuis (1999). Ett antal scenarier hade konstruerats i vilka det antogs att benägen-
heten till att begå fyra typer av regelöverträdelser var stor: 

• Andra trafikanter kör för fort; breda körfält med förhållandevis låg hastighets-
gräns; enstaka byggnader vid infart i bebyggt område; hastighetsgräns som 
trädde i kraft precis när skylten passerats samt avsaknad av vägmärke för högsta 
hastighet vid infart till tätort (endast ortens namn på en skylt visas) => Hastig-
hetsöverträdelser 

• Annan trafikant kör mot enkelriktat och deltagaren får samtidigt den tvetydiga 
instruktionen att svänga vänster i nästa korsning; komplicerad korsning => Kör-
ning mot enkelriktat 

• Komplicerad korsning; tät trafik i korsningar/cirkulationsplatser; stoppskyltar 
vid cirkulationsplatser => Stannar ej vid stoppskylt 

• Tät trafik i korsningar/cirkulationsplatser; korta gula faser i signalväxlingen för 
ett trafikljus => Rödljuskörning. 
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Fyra körningar gjordes sedan, vardera tog 15–20 minuter. Instruktionen var att köra 
”som vanligt”. Under första och fjärde körningen gav systemet ingen återkoppling till 
föraren om lagöverträdelser skedde (däremot registrerades de) medan under de två 
andra sessionerna fick föraren audiella eller visuella meddelanden. Nio personer i åldern 
60–75 år och 18 personer i åldern 30–45 år fullföljde hela försöket.  

Generellt sågs ett mer laglydigt beteende under och efter de två sessionerna med 
varningsmeddelanden (lika effektivt i audiell och visuell form). Dessa två sessioner 
bidrog emellertid till att förarens mentala belastning ökade. För båda grupperna sågs en 
minskning av hjärtfrekvensen allteftersom försöket pågick vilket tolkas som en tillvänj-
ning till den experimentella situationen. Äldre hade färre hastighetsöverträdelser och 
antalet sjönk kontinuerligt under de fyra sessionerna. Yngre återgick emellertid till 
samma nivå i den fjärde sista sessionen som i den första sessionen. Ett liknande mönster 
för äldre med bättre regelefterlevnad kan ses beträffande storleken av hastighetsöver-
trädelsen (km/h över gränsen) och antalet gånger då man ej stannade helt vid stoppskylt 
som blev mindre respektive färre. Äldre hade genomgående en högre lägstahastighet 
som uppmättes nära vid stoppskylten. Hjärtfrekvensen hos äldre var lägre. Äldre ställde 
sig inledningsvis tveksamma till systemet, men blev senare mer positiva. 

Hur displayer i bilen bäst ska designas, var utgångspunkten för Imbeau, Wierwille & 
Beauchamp (1993) se även Imbeau, Wierwille, Wolf & Chun (1989). Totalt 40 personer 
deltog, varav 16 i ett pilotförsök och 24 i huvudförsöket. Tre åldersgrupper bildades: 
unga (20–30 år, i snitt 23,6 år), medelålders (30–50; 41,9) och äldre (51–73; 58,4). Fyra 
män och fyra kvinnor ingick i varje åldersgrupp. Simulatorn vid Vehicle Analysis and 
Simulation Laboratory vid Virginia Polytechnic Institute and State University användes. 
Den ska efterlikna en medelstor bakhjulsdriven bil. Körningen skedde under mörker-
förhållanden och slumpvisa kastvindar simulerades. Uppgiften var att högt läsa de ord 
som presenterades på skärmar som var placerade snett till vänster och till höger om 
föraren. Orden visades i åtta färger, två ljushetsnivåer, fyra bokstavsstorlekar och med 
två nivåer på ordens komplexitet. Förutom subjektiva omdömen mättes följande: 

• tid till att uttala ordet från att det presenterades 
• hur länge man tittade på ordet innan svar gavs (oavsett felaktigt eller korrekt 

svar) 
• andel korrekta svar av fyra repetitioner 
• andel korrekta och felaktiga svar av fyra repetitioner (ej avgivna svar räknades ej 

som felaktigt) 
• standardavvikelse av placeringen i körfältet. 

 

I pilotförsöket valde äldre högre luminansnivåer än yngre och ju längre våglängd (dvs. 
färger som röd och orange), desto större åldersskillnader. Ålder var en signifikant faktor 
för alla fem beroendevariabler ovan. Enligt de regressionsmodeller som presenterades, 
minskade svarstiden med ökad ålder, tiden man tittade ökar med åldern och äldres 
standardavvikelse i sidled var något lägre än för medelålders. En trevägsinteraktion som 
var signifikant för alla fem måtten diskuteras: ljushetsnivå-bokstavsstorlek-ålder. För 
äldre sågs en sämre precision i svaren när de två minsta bokstavsstorlekarna visades, 
medan en signifikant försämring för medelålders sågs endast när den minsta storleken 
visades. Vissa äldre och medelålders gav helt enkelt upp när bokstavsstorleken var för 
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liten, särskilt vid sämre ljusförhållanden. Författarna menade att detta beteende direkt 
kunde observeras på tre av måtten: svarstiden som blev lika med längsta tiden mellan 
orden, tiden man tittade på ordet blev kortare än förväntad (tolkades som att uppgiften 
var för svår efter att deltagaren kastat ett öga på ordet) och sidolägesplaceringen som 
varierade mindre än förväntat eftersom deltagarens uppmärksamhet riktades om till 
köruppgiften i ett tidigare skede än brukligt. 

Förmågan att kontrollera fordonet medan information inhämtades från antingen en 
display vid sidan om ratten eller från inlagda uppgifter i den bild som projicerades 
framför föraren undersöktes av Mourant, Tsa, Al-Shihabi & Jaeger (2001). Tio äldre 
(58–76 år) och lika många yngre (23–46 år) deltog. Först fick deltagarna öva att avläsa 
bokstäver från displayen och siffror från skärmen utan att köra simulatorn (kupé från 
Dodge Caravan, statisk). Själva simulatordelen bestod av fyra körningar, vardera 2,8 km 
långa. Under första delen av varje körning skulle deltagaren läsa de siffror som presen-
terades på skärmen där scenariot visades, under senare delen de siffror som visades på 
displayen vid ratten. Hastigheten hölls konstant (56 km/h) och bilen skulle framföras i 
mitten av körfältet. 

Yngre hade större andel korrekta avläsningar än äldre både vid den ”stillastående” 
övningen och när de körde. För äldre minskade antalet korrekta svar mer jämfört med 
yngre när informationen kom på displayen jämfört med på skärmen framför. Äldre-
gruppen hade större fel vad gäller sidolägesplaceringen (inte närmare beskrivet vad som 
avses med fel i detta sammanhang, men borde vara en ”för stor” avvikelse från mitten 
av körfältet) än yngre och även här fann man en interaktion mellan ålder och typ av 
presentationsteknik: äldres ökning av felet blev större än för yngre vid display-presenta-
tionen. För tid utanför körfältet sågs stora signifikanta skillnader mellan ålders-
grupperna: medeltiden totalt för äldre var 13,7 sekunder och för yngre 0,98 sekunder. I 
situationen med skärmpresentation var skillnaden mellan äldre och yngres tid utanför 
körfältet liten, medan äldre tillbringade betydligt längre tid i genomsnitt utanför när 
displayen skulle avläsas (ca 26 sekunder jämfört med yngres ca 2 sekunder). Man såg 
också för skärmpresentationen en interaktion mellan ålder och tid mellan stimuli: äldres 
tid utanför körfältet ökade mer än yngres när tiden mellan stimuli var 1,2 och 
0,6 sekunder (de övriga två intervallen som användes var 1,8 och 2,4 sekunder). 

Hur information som varnar för mötande fordon och fotgängares förflyttningar över 
övergångsställen vid högersväng i korsningar skulle se ut och var den skulle presente-
ras, studerades i en japansk simulatorstudie, Daimon & Kawashima (2003). Körsimu-
latorn bestod av en halv bilkaross med ett sex-axligt rörelsesystem och fem 150-tums-
skärmar som gav ett synfält på 230º. För försöket hade två 7-tums LCD-skärmar monte-
rats, den ena mitt på instrumentbrädan och den andra framför ratten. Två sätt att varna 
föraren för mötande fordon och fotgängare testades. I tvåstegsvarianten blinkade 
symbolerna (pil och fordon respektive figur på övergångsstället) med ett intervall på 
0,5 sekunder när tiden för det mötande fordonet var mindre än 5 sekunder fram till kors-
ningen respektive så länge en fotgängare befann sig på övergångsstället. I flerstegs-
varianten hade symbolerna ersatts med en mer stiliserad framställning med fält som 
uppdaterades allteftersom fordonet (tidsavståndet var mindre än 7 sekunder) eller fot-
gängaren (fältet i ”övergångsstället” blinkade med ett intervall på 0,5 sekunder) ändrade 
position. Med två visningssätt vardera för de två händelserna i korsningen samt att inte 
ha några displayer alls, erhölls fem kombinationer av informationsinnehåll. Dessutom 
varierades skärmarnas placering: antingen inne i kupén eller utanför, ovanför trafik-
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signalen. Fem scenarier skapades (inkl. övningsscenario) med olika typer av fordon 
(hastigheten var alltid 50 km/h) och varierande gånghastigheter för fotgängarna (även 
cyklister). En lastbil som låg i det motsatta fältet för högersvängande skymde sikten. 
Två grupper deltog, 10 äldre (61–70 år) och lika många yngre (22–34 år). 

Antalet kollisioner var ett av måtten på förarens prestation. Äldre var inblandade i fler 
kollisioner (totalt 9 st., varav en med fordon när ingen information presenterades och i 
övrigt fyra med fordon och fyra med fotgängare när information presenterades) än yngre 
(totalt 4 st., varav en vardera med bil och fotgängare när ingen info visades samt en 
vardera när info visades). En annan skillnad mellan äldre och yngre, var att äldre i 
mindre utsträckning påbörjade högersvängen innan den raktframkörande trafiken fick 
rött (men de fallen är uteslutna i föregående analys). Det kortaste avståndet mellan 
korsande fordon och den egna bilen när ingen kollision inträffade var en annan para-
meter som studerades. Man såg att yngre generellt höll ett längre avstånd än äldre och 
att äldres minsta avstånd tenderade att bli kortare i situationerna när information gavs än 
när den saknades. Med hjälp av en kamera monterad på instrumentbrädan registrerades 
ögonrörelser. När informationen presenterades på skärmar utanför fordonet, blev varak-
tigheten för varje titt på skärmen längre för bägge åldersgrupperna, mest tydlig var ök-
ningen för äldre där också en kraftig variation av varaktigheterna sågs. När en mer 
detaljerad test gjordes av kombinationen skärm i kupén för fordonsvarningar och skärm 
utanför med fotgängarvarningar, såg man att yngre tittade längre på skärmen inne i 
kupén än på den utanför medan förhållandet var det omvända för äldre. Åldersskillna-
derna för antalet tittar per sekund var inte signifikanta, men en tendens sågs för äldre att 
frekvensen för tittande på skärmen utanför bilen var något lägre jämfört med de yngre. 
När skärmen utanför fordonet varnade för mötande fordon och den i bilen för fot-
gängare, var tittfrekvensen större för yngre vad gäller skärmen utanför medan någon 
sådan skillnad inte sågs för de äldre. Men när informationen presenterades på omvänt 
sätt, sågs inga större åldersskillnader. Slutligen undersöktes även den mentala arbets-
belastningen för de olika betingelserna. Allmänt noterades lägre arbetsbelastning när 
informationen tillhandahölls, lägst i fallet med all information på skärmar utanför bilen. 
Deltagarna fick också bedöma hur lätt det gick att göra högersvängen under de olika 
förutsättningarna. Att få informationen via skärmarna och lättare kunna bedöma 
fordonens ankomst, underlättade manövern helt klart. Yngre gav höga poäng till fler-
stegsvarianten för förhindrande av fordonskollisioner medan de äldres omdömen var 
ungefär desamma oavsett sätt att presentera informationen. Samma mönster sågs när 
deltagarna skulle bedöma om det gick lättare att avgöra när det var lämpligt att påbörja 
högersvängen. Vilken kombination av presentationssätt som betraktades som mest 
effektivt undersöktes också och alla menade att ha enbart presentationen på skärmar 
utanför bilen var bäst, näst bäst var enbart information inne i bilen. 

Hur internet-kommunikation i bilar ska ske på lämpligaste sätt, undersöktes av Kamp, 
Marin-Lamellet, Forzy & Causeur (2001). Tjugo yngre (26–52 år; medelålder 32 år) och 
sju äldre (60–69 år; medelålder 63 år) deltog. En statisk simulator vid Renaults forsk-
ningsavdelning användes. Den bestod av en verklig bil med bildvisning på tre skärmar, 
fullständig sikt bakåt och simulerat motorljud. Deltagaren skulle följa en bil som höll 
100 km/h på en motorväg. Tre typer av gränssnitt undersöktes: 

• Tangentbord: placerat på instrumentbrädan ovanför växelspaken. Hade fyra 
reglage, tvåfunktionsknapp (vrid- och tryckbar), två tryckknappar och ”toggle” 
knappar för förflyttning av pekaren 
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• Styrplatta, 9x7 cm, placerad på ratten, med fyra zoner för kommandona ”god-
känn”, ”avbryt” och ”gå till hemsidan” 

• Röststyrd navigering. 

 

Deltagaren fick före försöket träna på tangentbordet och styrplattan under en körning i 
simulatorn. Två typer av delförsök gjordes, det ena kallades kvantitativt och den andra 
kvalitativt. I den förra delen skulle deltagaren, med var och en av gränssnitten, ur en 
meny välja ett alternativ, avbryta och gå tillbaka till första sidan och välja ett annat 
alternativ, skriva (bokstavera) ett namn och bekräfta det samt placera pekaren på en 
given plats på en karta. I den kvalitativa varianten skulle deltagaren genomföra instruk-
tioner som gavs i en e-post: boka två platser på en biograf, bestämma mötesplats med en 
person och sedan ringa till personen och ange mötesplatsen. Här fick man välja något av 
de tre sätten att ”surfa”. Till skillnad från i situationen innan, fanns i scenariot också 
andra fordon än den framförvarande som skulle följas.  

Användbara mått på körprestationen var egen hastighet och position i körfältet. I 
artikeln redovisas mest resultatet sammanslaget för yngre och äldre, men de ålders-
skillnader som kommenterades, handlade om att: 

• yngre deltagare använde styrplattan och tangentbordet i samma utsträckning i 
den kvalitativa delen, medan äldre mest använde styrplattan (svårt för äldre att 
använda tangentbordet pga. liten teckenstorlek och avståndet till det) 

• för att ange ett nummer eller namn, använde yngre oftast styrplattan och mycket 
sällan röststyrningen i den kvalitativa delen medan det var tvärt om för de äldre 

• tittbeteendet skilde: äldre tittade oftare totalt sett och jämfört med yngre såg de 
hälften så ofta i backspeglarna men oftare på tangentbordet och skärmen. 

 

Tid för att upptäcka och läsa text på HUD mättes av Tsimhoni, Green & Watanabe, 
(2001). Sexton personer deltog, hälften i åldern 22–27 år (medelålder 23 år) och hälften 
65–71 år (medelålder 68 år). Det var lika många män som kvinnor i de två ålders-
grupperna. UMTRI Driver Interface Research Simulator användes. Simulatorn uppgavs 
vara av lågkostnadstyp och bestod av en mock-up från A- till B-stolpe, en skärm som 
gav ett horisontellt synfält på 33º och ett vertikalt på 23º, kraftåterkoppling i ratten, ett 
ljudsystem (för motorljud etc.) och basljudsystem (för vibrationer). En låtsasvindruta 
placerades strax framför den normala positionen för en vindruta. På den kunde föraren 
se bilder skapade av två LCD-skärmar placerade ovanpå instrumentbrädan. Åtta för-
namn presenterades ett i taget slumpmässigt på någon av de åtta förutbestämda 
platserna. Uppgiften var att upptäcka (trycka på en knapp) och identifiera namnen 
(mans- eller kvinnonamn, trycka på en av två knappar) så fort som möjligt. Sekvensen 
var följande: upptäcka, körning, upptäcka under körning, avläsa, avläsa under körning, 
paus, avläsa under körning, avläsa och slutligen upptäcka. Tre vägutformningar skulle 
ge upphov till olika arbetsbelastningar: raksträcka, svag kurva (radie 582 m) och skarp 
kurva (radie 194 m). 

Det var endast små, ej signifikanta skillnader, mellan yngre och äldre beträffande tid för 
namnavläsningen. Generellt sågs att äldre tenderade att prioritera köruppgiften framför 
den sekundära uppgiften, medan förhållandet var det omvända för yngre deltagare. 
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Detta gav utslag på standardavvikelsen för den laterala positionen som var större för de 
yngre jämfört med de äldre. 

Tre typer av information presenterad på HUD, undersöktes av Mollenhauer, Dingus & 
Hulse (1995). Det rörde sig om information om vägmärken (ISIS), navigering (IRANS) 
och kollisionsvarningssystem (CAS). Sexton personer i åldern 65–69 år och lika många 
som var 70 år eller äldre deltog. Informationen på en datorskärm reflekterades på ett 
stycke genomskinlig plastfilm vinklad i 45º ovanför instrumentbrädan så att föraren 
hade bilden precis ovanför ratten. Standarddisplay innebar att endast tre instrument 
visades (hastighets-, bränsle- och temperaturmätare) medan full display utöver dessa 
även visade ISIS, IRANS och CAS. Försöket gjordes i en STI-simulator på Iowa 
Universitet (stationär, scenarier på välvd yta med 50x40º synfält, förarplats med säte, 
rattstång och pedaler, högtalare). Trafikmiljön utgjordes av en rak, tvåfältig väg med 
korsningar (signalreglerade eller med stopplikt), typisk för stads- eller förortsområde. 
En 10 minuter lång träning föregick försöken. Två typer av scenarier skapades, en 
basnivå och en som innehöll en navigeringsuppgift och situationer där kraftig inbroms-
ning kunde krävas. I den förra typen, skulle deltagaren söka efter fyra korsande vägars 
namn och meddela när de såg dem. STI-simulatorn ger dock inte deltagaren möjlighet 
att svänga av från den väg man kör på, varför deltagaren ombads uppge när han/hon 
hade tänkt svänga och förbereda svängen utan att faktiskt genomföra den. Efter 
”svängen” gavs ett intryck på skärmen att en sväng skulle ha genomförts. Därtill 
uppstod två följesituationer med en bil som körde långsammare som skulle köras om 
när uppmaning om detta gavs. På den andra nivån, ingick uppgiften att ta sig från en 
plats till en annan, antingen med hjälp av en papperskarta eller HUD (fyra vänster- och 
tre högersvängar krävdes för att nå målet). Även här förekom följesituationer. Två 
identiska med dem i baskörningen medan två andra situationer kunde innebära kraftig 
inbromsning. Alla deltagare körde samtliga kombinationer av typ av scenario och 
presentationssätt, dvs. fyra körningar (ungefär 3 miles vardera). Arbetsbelastningen 
mättes med en modifierad version av SWAT, Reid, Eggemeier & Nygren (1982). 

Resultatet visade att av de tre typer av arbetsbelastning som mättes (visuell ansträng-
ning, tidspress och psykologisk stress) var det endast tidspress som var signifikant skild 
mellan basnivåscenariot och navigeringsscenariot. Författarna menar att det rör sig om 
en golveffekt genom att deltagarna tycktes skatta sin ansträngning genomgående som 
liten. Variansen (beräknad på rangordnade data eftersom de inte var normalfördelade) 
av sidolägespositionen, fordonskurvaturen (avvikelse från den linje som skulle ha hållits 
om inga korrektioner av kursen gjorts), kursvinkeln (”vehicle heading angle”), ratt-
vinkeln och gaspådraget var alla större under navigeringsdelen än under basnivån. För 
tre av dessa (kurvaturen, kursvinkeln och rattvinkeln) sågs en interaktion mellan typ av 
information och scenario: variansen var lägre i situationen med full display jämfört med 
standarddisplayen. Interaktionen mellan gaspådrag och infotyp/scenario var av motsatt 
slag: fortfarande var variansen likvärdig i basnivån för bägge infotyperna, men i navige-
ringsdelen ökade variansen för full display. Medelhastigheten var lägre i navigerings-
scenariot än i basnivån. Givet navigeringsscenariot, sågs en högre medelhastighet för 
full display jämfört med standardversionen. Minsta avståndet till bilen framför varierade 
inte med någon av bakgrundsfaktorerna. Fler korrekta ”svängar” genomfördes med full 
display jämfört med standardversionen. Tiden att köra försöket var längre för navige-
ringsdelen. Tas även hänsyn till infotyp, sågs en liten ökning i basnivån från standard 
till full display och samtidigt en liten minskning av tidsåtgången för navigationsdelen 
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med full display jämfört med standarddisplayen. Slutsatsen som dras utifrån måtten som 
beskrev kontrollen av bilen i sidled, är att äldre med hjälp av den informationen som 
presenterades på full display kan förenkla körsituationen (lägre arbetsbelastning). 

 
4.2.5 Övriga stödsystem 
I en mindre studie undersöktes vilka hjälpmedel för att underlätta styrning och hanteran-
det av gas- och bromsfunktionerna som fungerade bäst för äldre med nedsatt styrka i 
benen, Hosokawa, Shino & Kamata (2003). En körsimulator, som inte beskrivs 
närmare, försågs dels med en ratt styrd med höger hand som hade varierbar utväxling 
mellan ratt och hjulutslag och ett kombinerat broms- och gasreglage (bromsning sker 
genom att föra spaken framåt, acceleration genom att föra den bakåt) och som en 
alternativ utformning samma typ av ratt med ett bromsreglage monterat på ratten samt 
en normal gaspedal. Dessa utformningar jämfördes med en ratt som hade en fixerad 
utväxling och separata pedaler för broms och acceleration. Uppgiften var att styra så att 
ett objekt på skärmen följde en linje och samtidigt hålla den hastighet som angavs på 
skärmen (±5 % avvikelse accepterades). En sekundär uppgift bestod av att ange om 
toner som presenterades var tredje sekund var av höga eller låga frekvenser. Två 
personer i 70-årsåldern och två i 30-årsåldern deltog i försöket. 

Resultaten visade att ett kombinerat gas- och bromsreglage orsakade en hög arbets-
belastning för äldre förare (klarade följningsuppgiften sämst och hade flest fel på den 
sekundära uppgiften av de tre versionerna) medan en spak för broms vid ratten och en 
vanlig gaspedal effektivt minskade arbetsbelastningen. 

I en brittisk studie, Brook-Carter, Parkes, Burns & Kersloot (2003), undersöktes poten-
tialen i avancerade hjälpsystem för föraren. En vidareutveckling av en adaptiv fart-
hållare (ACC) med funktionen ”stopp och kör” testades, vilken är särskilt lämpad i 
stadstrafik (t.ex. vid trafikljus) och vid kösituationer på motor- och landsvägar. Man lät 
32 personer (hälften under 25 år, hälften över 60 år, lika många män som kvinnor i de 
två grupperna) delta i försöket. I TRL:s simulator skapades en stadsgata med två trafik-
flödesnivåer, hög (20 hastighetsförändringar från 20 till 10 mph och ytterligare 20 gång-
er från 10 mph till stillastående) respektive låg (3 hastighetsförändringar från 40 till 
30 mph och ytterligare 3 gånger från 30 till 20 mph). Alla deltagare körde i alla situa-
tioner. En sekundär uppgift bestod i att när en röd rektangel dök upp på skärmen så fort 
som möjligt signalera med tutan. Vid varje körning, frystes bilden och skärmen blev 
svart varefter deltagaren fick svara på utforskande frågor för att man skulle få reda på 
hur deltagaren uppfattade, lade märke till och förutsåg olika aspekter i aktuell situation 
(en form av ”Situation Awareness”, en anpassning av metodiken som Endsley (1995) 
föreslår). Hur ansträngande körningen var, mättes efteråt med R-NASA-TLX2, se Hart 
& Staveland (1988) och RSME, se Zijlstra (1993). Man frågade även hur bekväm/ 
obekväm körningen var, hur användbart systemet var m.m. 

Det fanns ingen skillnad mellan åldersgrupperna med avseende på mått som medel-
hastighet, hastighetsspridning, spridning av lateral position, medelavstånd till fram-
förvarande fordon (”headway”), spridning av detta medelavstånd, antal gånger del-
tagaren gick ur systemet genom att bromsa, reaktionstid på den sekundära uppgiften och 
medvetenhet om situationen. Inom yngregruppen sågs generellt att lite trafik medförde 

                                                 
2 En förenklad form av NASA-TLX. 
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en lägre mental belastning jämfört med mycket trafik, både när systemet användes och 
inte användes. Några sådana effekter av systemet och trafikmängden noterades inte i 
äldregruppen. Författarna förvånades över detta resultat och menade att även om äldre 
lärde sig använda ACC, krävdes en större ansträngning för att göra det. I den del som 
utvärderade användarvänligheten, fann man en signifikant skillnad mellan yngre och 
äldre: äldre höll i högre grad med om att systemet var inkonsekvent. 

 
4.3 Körbeteende 
Här kan urskiljas undersökningar där man studerade effekten av själva simulatorkör-
ningen och hur olika förargrupper hanterar kritiska situationer medan andra studier 
omfattade delgrupper, t.ex. dementa eller äldre med synnedsättningar. Därutöver har 
några påverkat försöksdeltagarna aktivt, t.ex. genom att låta dem köra alkoholpåverkade 
eller i tillstånd av trötthet. 

 
4.3.1 Allmänt 
I en undersökning om stresskalor (Driving Behaviour Inventory) objektivt kunde 
prediktera körprestationen i simulatorer, deltog personer i åldrarna 18–86 år, Matthews 
et al. (1998). Men någon särskild äldregrupp bildades inte och att diskutera ålders-
skillnader låg enligt författarna utanför studiens intresse. Man konstaterade dock att 
ålder var signifikant korrelerat med aggression men inte med ogillande att köra bil eller 
hur aktivt man sökte efter potentiella faror. Äldre förare, liksom kvinnor, var mer 
försiktiga (körde med lägre hastigheter och gjorde färre omkörningar). Äldres variation i 
sidled var större, de gjorde fler manöverfel och reagerade långsammare på fotgängare. 
Inget sägs om åksjuka men körningen pågick i endast 10 minuter och scenarierna 
tycktes vara ”enkla”. Simulatorn på Aston-universitetet i Birmingham, UK, som 
användes, var statisk med en 56 cm-skärm som visade himlen i ovankanten och en 
instrumentbräda nedtill. 

Hur snabbt man uppnår en stabil körning i en simulator beträffande styrbeteende och 
lateral position undersöktes i SIREN-simulatorn av McGehee, Lee, Rizzo, Dawson & 
Bateman (2004). Ur en totalt 25 minuter lång körning på landsväg med två körfält, ut-
valdes tre händelsefattiga delsträckor för analysen. Rattrörelser delades in i sådana 
under och över 6º. Fourier-analys användes som transformerar en signals amplitud över 
tid till en beskrivning av amplituderna av olika frekvenser. Äldregruppen utgjordes av 
52 personer i åldern 52–89 år (medelålder 71,8 år) medan 28 personer i åldern 24–35 år 
bildade yngregruppen (medelålder 29,4 år). Den absoluta avvikelsen av rattvinkeln från 
neutralläget (hjulen ställda rakt fram) analyserades, liksom rattutslag (definierat som 
hela rörelsen från neutralläget och tillbaka; sådana rörelser i samband med kurvtagning 
exkluderades) och avvikelsen i lateral position. 

För bägge åldersgrupperna sågs en minskning av den absoluta avvikelsen av rattvinkeln 
allteftersom försöket pågick, i den tredje delsträckan hade yngre signifikant mindre av-
vikelser jämfört med äldre. Samma mönster gällde för rattutslag, där yngre i sista del-
sträckan hade färre utslag/minut än äldre. För avvikelsen i sidled sågs också en 
minskande trend men i detta fall fanns inga åldersskillnader för de tre sträckorna. 
Fourier-analysen gav vid handen att styrningens variabilitet minskade från andra 
delsträckan till den tredje (första delsträckan uteslöts), att åldersskillnader fanns i tredje 
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delsträckan för mellan- och högfrekvenserna (0,5–1,5 Hz respektive 1,5–5.0 Hz) och att 
anpassningen (minskningen av variabiliteten) var olika för de tre frekvensnivåerna. 
Utifrån figurer med plottade rattrörelser för var och en av de tre sträckorna, fann 
författarna att efter två minuter hade nästan alla, både äldre och yngre, stabiliserat sin 
körning såtillvida att färre än två rattutslag på ±6º noterades (kriteriet var att det skulle 
ha skett i tredje delsträckan, men det sågs redan i den första delsträckan för flertalet 
deltagare). Författarna menade att äldre presterade bättre än förväntat och att hur snabbt 
och i vilken utsträckning förare anpassar sin körning, kan vara ett användbart mått på 
simulatorns naturtrogenhet. 

Två frågeställningar undersöktes med hjälp av simulatorn på Groningens universitet av 
de Waard, Steyvers & Brookhuis (2004): hur mycket visuell information från vägen 
behövs för att framföra bilen på ett lämpligt sätt och hur klarar man av en tvetydig väg-
utformning? I den stationära simulatorn kördes 5 sträckor om vardera 2 km varpå ut-
formningsdetaljer lades till eller togs bort. De fem sträckorna hade följande utseende: 

1. mörk asfaltsväg utan några vägmarkeringar 
2. som nr 1 + mittlinje 
3. som nr 2 + vita kantstolpar 
4. som nr 3 + heldragen kantlinje 
5. som nr 4 + belysningsstolpar. 

 

Deltagarna (16 unga, 25–40 år, medelålder 31 år och 16 äldre, 55–70 år, medelålder 
67 år) körde dessa sträckor två gånger. Vid första körningen började hälften med 
utformning nr 1 och slutade med nr 5 medan andra hälften började med nr 5 och slutade 
med nr 1. I den andra körningen var ordningen den omvända jämfört med första kör-
ningen. Inga andra fordon fanns på vägen och det omgivande landskapet saknade träd 
och byggnader. Hälften av deltagarna fick information om att hastighetsgränsen var 
60 km/h, andra hälften 100 km/h. En tredje körning genomfördes, efter 2 km på en 
sträcka med endast mittlinjer delades vägen i två ben, sträckningen till vänster hade 
fortsättningsvis bara mittlinjer, medan den till höger endast hade belysningsstolpar 
(”spökvägen”).  

Resultatet visade att medelhastigheten minskade något allteftersom fler detaljer lades till 
och sträcka nr 5 skilde sig signifikant från alla andra utformningar (hastigheten var som 
lägst i detta fall). Yngre körde omkring 90 km/h på 100-vägen (100 hade varit för 
snabbt i kurvorna), att jämföra med de äldres hastighet på ca 75 km/h. Hastighetsvaria-
tionen var större för äldre än för yngre. Ingen effekt av information om hastighetsgräns 
noterades inom åldersgrupperna för hastighetsvariationen. När det gäller lateral 
position, fanns inga åldersskillnader; generellt sågs att på 100-vägen låg deltagarna i 
genomsnitt närmare vägens mitt än på 60-vägen samt att man låg betydligt närmare 
vägens mitt när sträcka nr 1 kördes. Variationen av läget på vägen uppvisade inte heller 
några signifikanta åldersskillnader (störst variation sågs på väg nr 1). Deltagarna 
ombads att efter varje delsträcka bedöma dels hur ansträngande körningen var, dels hur 
tydlig vägens sträckning var. För varje vägelement som tillkom, minskade ansträng-
ningen med undantag för belysningsstolparna. En signifikant interaktion (på 10 %-
nivån) sågs mellan åldersgrupp och körinstruktion förutom själva huvudeffekten av 
körinstruktion: att köra i en högre hastighet är mer ansträngande, särskilt för de äldre. Ju 
mer element som lades till i scenariot, desto tydligare uppfattade deltagaren vägen och 
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för äldre blev det enklare när hastighetsgränsen sades vara 60 km/h. Genomgående hade 
äldre en högre hjärtfrekvens. Det var endast för vägutformning nr 1 med endast mitt-
linjen som signifikant avvek från de andra utformningarna genom en högre hjärt-
frekvens. Stora skillnader noterades för vilken väg man valde i den tredje körningen. 
Yngre valde oftare (81 %) sträckningen med mittlinjer medan äldre valde den lika ofta 
som spökvägen, dvs. i 50 % av fallen, något som enligt författarna skulle kunna tolkas 
som en åldersrelaterad svårighet att sålla bort otydliga ledtrådar i vägmiljön. Författarna 
förvånades vidare över att äldres hjärtfrekvens var högre i den här situationen; en spän-
ning och stress byggdes upp inför vägvalet och en lättnad efteråt sågs. I diskussionen 
lyfts det fram att hastigheten sett över de olika vägutformningarna var ganska konstant, 
dvs. att öka antalet element ledde inte till högre hastighet. Effekterna av att introducera 
belysningsstolpar blev oväntade: i stället för att ansträngningen och variationen i sido-
lägesplaceringen skulle minska och hastigheten öka, sågs en minskning av hastigheten 
och en större variation av den. 

I en studie med VTI:s simulator (version I) undersöktes hypotesen att äldre förare som 
väljer att inte köra på vintern skulle uppvisa ett annorlunda körbeteende i vintermiljö 
jämfört med personer som körde under hela året, Hakamies-Blomqvist, Henriksson, 
Lundberg & Östlund (2001). 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 och den senare av 21 personer. Genomsnittsåldern var 73 år. Två personer 
fick avbryta simulatorförsöket. Vid det första körtillfället var sträckan 30 km lång och 
vid andra tillfället 35 km. Vägen, med hastighetsbegränsningen 70 km/h och sju meter 
bred, gick genom ett landskap och ett mindre samhälle. I den andra körningen, 5 km 
från slutet, klev två älgar upp på vägen. Bägge grupperna fick köra vägen i sommar- och 
vintermiljö. Det var endast visuellt som vintermiljön simulerades: ingen halka förekom 
sålunda. I vilken ordning deltagarna körde vinter- och sommarmiljön slumpades. 
Mötande bilar och situationer då deltagaren hann ifatt långsammare bilar kombinerades 
med ett valreaktionstest. En gul fyrkant visades på skärmen framför föraren. Instruk-
tionen 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 uppgiften att avstå från knapptryckning. Vid analysen delades sträckan upp i 
kurvor och raksträckor.  

På både sommar- och vintervägen var medelhastigheterna för de bägge grupperna snar-
lika 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 åretruntbilist. Beträffande hastighetens spridning sågs heller ingen skill-
nad mellan grupperna. Det hittades inga signifikanta skillnader mellan grupperna 
beträffande lateral position. Det fanns emellertid en tendens att sommarbilisterna 
genomgående placerade sig längre från mittlinjen än åretruntbilisterna. I vänster-
kurvorna 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 inga signifikanta gruppskillnader ses, vare 
sig för medelvärden eller spridningar. En något högre andel felaktiga reaktioner notera-
des 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 
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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 körbete-
endet efter den omskakande älghändelsen, gick i samma riktning för bägge grupperna. 
Studien fann alltså ringa stöd för hypotesen om ett annorlunda körbeteende för äldre 
sommarbilister jämfört med åretruntbilister. Författarna menar att detta skulle kunna 
förklaras av de stora individuella skillnaderna mellan de äldre förarna, att sommar-
förarna hade slutat köra på vintern nyligen och att grupperna därmed inte var tillräckligt 
olika, eller att miljön i simulatorn inte erbjöd tillräckligt realistiska upplevelser av 
vinterväg. Ett annat alternativ som författarna för fram, är att det är möjligt att alla äldre 
bilförare, oavsett vilka eventuella begränsningar av bilkörningen som de valt att göra, 
kör så pass försiktigt att några skillnader mellan sommar- och vinterbilister inte kan 
upptäckas i en studie med detta upplägg. 

Detaljerade studier av högerfotens rörelser vid broms- och gasmanövrer var temat för 
Cantin, Blouin, Simoneau & Teasdale (2004). Tjugofem äldre (60–74 år; medelålder 
65,4 år) och femton yngre vuxna (21–42 år; medelålder 23,5 år) körde i en simulator 
som bestod av en mellanstor automatväxlad bil med gas- och bromspedaler, ratt och 
manuella reglage. På en 19-tums skärm 50 cm framför ratten visades den visuella 
informationen. Efter en 8 km lång träningskörning, fick en ur vardera åldersgruppen 
avstå från fortsatt deltagande pga. simulatorsjuka. Själva teststräckan var 16 km lång 
med 18 korsningar med stopplikt och 8 med trafiksignaler varav i fem fall slog signalen 
om till rött. Videofilmning gjordes av högra fotens rörelser.  

Tiden för att fullfölja försöket var längre för de äldre som också råkade ut för två påkör-
ningsolyckor bakifrån och i fem fall åtföljde de inte stopplikten. Vidare sågs att äldre 
var närmare en korsning när en bromsning initierades men att hastigheten då var 
betydligt lägre än de yngres. Yngre deltagare flyttade foten oftast utan att tveka medan 
äldres fotrörelser hade större variationer eftersom ett antal delförflyttningar av foten 
följde efter att den lyfts från gaspedalen (här definierade som rörelser snabbare än 
10 cm/sekund). Detta sågs oftare i korsningar med stopplikt än med signalreglering. 
Författarna diskuterar varför resultatet blev så, då man förväntat sig större fotrörelser i 
signalreglerade korsningar: det fanns bara 5 sådana korsningar jämfört med 18 med 
stopplikt, signalen slog om från grönt till gult när deltagarna befann sig på ett avstånd 
av ca 106 m, vilket erbjöd ett stabilt stimuli för att initiera en bromsning. Ett mer 
komplext och varierat scenario krävs menar författarna för att närmare undersöka 
fenomenet och för att avgöra om det finns ett samband mellan variationer i benrörelser 
och allvarliga pedalfel. 

Med syfte att få en bättre förståelse av hur normativa åldersförändringar påverkar för-
mågan att köra bil och att bestämma kognitiva faktorer som är relaterade till förmågan 
att ägna uppmärksamhet åt viktig information i trafikmiljön, gjordes en studie i en 
STISIM-simulator, Bolstad (2001). Tre åldersgrupper med vardera 16 personer ingick i 
studien: yngre (16–25 år; medelålder 19,5 år), medelålders (40–50 år; medelålder 45 år) 
och äldre (65–80 år; medelålder 70,4 år). Före simulatorpasset, fick deltagarna bl.a. 
genomföra ett perceptuellt snabbhetstest enligt Salthouse & Coon (1994) och UFOV 
(med ”The Visual Attention Analyzer”, se Owsley, Ball & Keeton (1995)) gjordes tre 
deluppgifter för att mäta UFOV). De fick också köra tre träningspass på vardera 
5 minuter med olika nivåer av komplexitet. Varje testkörning inleddes med 1 minuts 
körning i ett scenario med låg komplexitet (t.ex. inga andra fordon, inga byggnader), 
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därefter följde två 5 minuter långa scenarier med antingen måttlig eller hög komplexitet 
(med trafik, byggnader etc.; ordningen varierades). En sekundär uppgift bestod av att 
trycka på en knapp på vänster sida om ratten om bilrelaterade ord visades till vänster på 
skärmen och på en knapp till höger om orden dök upp på höger sida. Vid två tillfällen i 
varje delscenario (dvs. fyra gånger per testkörning) stoppades försöket och skärmen 
täcktes över. Deltagaren fick nu besvara nio frågor som handlade om uppskattad egen 
hastighet, egen och andra bilars position, hur vägen ser ut närmast framöver etc. ”Situa-
tion awareness” enligt Endsley (1995) samt uppskatta vilken arbetsbelastning de hade 
(på en 7-gradig skala där 1 var den lägsta arbetsbelastningen och 7 den högsta). Totalt 
kördes ca 45 minuter i simulatorn. Fem deltagare uppvisade symptom på simulatorsjuka 
(obehagskänslor, illamående och huvudvärk) och av dessa var det en äldre (+ en medel-
ålders) som fick avbryta försöket efter den andra körningen. Eftersom de äldre del-
tagarna körde långsamt, hann endast 7 av 16 med alla tre körningarna. I analysen har 
därför endast de två första körningarna inkluderats för de 48 deltagarna. 

Resultatet visade att äldregruppen hade en lägre andel rätt svar på frågorna som ställdes 
när avbrott gjordes under simulatorförsöket jämfört med de yngre och medelålders. 
Generellt var andelen rätt svar lägre i situationen med den högsta komplexiteten jämfört 
med mellannivån, men ingen interaktion med ålder sågs, dvs. äldres försämring var inte 
större än någon annan åldersgrupps. Yngre presterade bättre i andra försöket jämfört 
med första, någon sådan inlärningseffekt sågs inte hos medelålders eller äldre. Vid en 
analys av svaren på enskilda frågor, fann man att tre av de nio frågorna skilde mellan 
åldersgrupperna. De äldre gav signifikant mindre information på frågan om den egna 
hastigheten och avståndet till fotgängare (för denna fråga sågs en försämring mellan 
måttliga och höga komplexitetsnivån för äldre till skillnad mot yngre och medelålders) 
medan medelålders gav bättre svar på uppgiften om andra bilars position. På den 
sekundära uppgiften, noterades att äldre reagerade på färre stimuli än de två andra 
grupperna och de var också långsammare att reagera. Ju högre komplexitet, desto längre 
reaktionstid, störst effekt sågs för äldre, särskilt kvinnor. Äldre körde långsammare och 
på vilket sätt som stimuli presenterades (dök plötsligt upp på ett avstånd av 250 feet och 
försvann efter passagen) kan ha medfört en längre tid för äldre att komma tillräckligt 
nära ordet för att vara säker på vad som stod där. Vad gäller arbetsbelastningen, 
utmärkte sig äldre män genom att ha den högsta (5,15, nästan 1 enhet högre än övriga) 
och i scenariot med medelhög nivå på komplexiteten, angav äldre redan en hög 
arbetsbelastning, varför ökningen i det mest komplexa scenariot inte blev så stor (men 
för alla tre åldersgrupper ökade arbetsbelastningen signifikant mellan de två 
scenarierna). Sex av bakgrundsmåtten (kön, självrapporterad synförmåga, ”perceptual 
speed”, körerfarenhet och två UFOV-mått: Divided Attention och Selective Attention) 
menade författarna gav indikationer i analysen på att de skulle kunna förklara de 
åldersrelaterade skillnaderna i prestationerna. 

Ett begränsat simulatorförsök (3 äldre och 2 yngre deltagare) genomfördes för att under-
söka sambandet mellan uppmärksamhet och körskicklighet av Nemoto, Yanagishima & 
Taguchi (2001). Därutöver genomfördes enkätundersökningar, intervjuer och observa-
tioner. Simulatorn beskrivs inte. Uppgiften var att på en motorväg följa en bil framför 
som höll en konstant hastighet på 155 km/h. Motorvägen var omväxlande rak med 
kurvor av tre radier. Frågeställningen var om behandlingen av gaspedalen varierade 
beroende på kurvans radie. 
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Styrningens avvikelse relativt raksträckorna ökade för bägge åldersgrupperna ju mindre 
radie kurvan hade, men ökningen blev större för de äldre. Hur styrningen och hanteran-
det av gaspedalen interagerar beräknades genom ett index och här sågs stora skillnader 
mellan äldre och yngre i den tväraste kurvan (radie på 300 m) på så sätt att de äldre hade 
mindre ”mjuka” rörelser. 

Genom att registrera ögonrörelser hos deltagarna, undersöktes förmågan att upptäcka 
riskabla trafiksituationer, Pradhan et al. (2005). Tjugofyra personer ur var och en av tre 
åldersgrupper engagerades (16–17-åringar med högst sex månaders körerfarenhet, 
19–29-åringar och 60–74-åringar; medelålder 16,3, 21,3 respektive 66,9 år). Försedda 
med utrustning för mätning av ögonrörelser körde de i en statisk simulator (Saturn-bil 
framför tre skärmar som gav ett horisontellt synfält på 150º och ett vertikalt på 30º). Ett 
övningspass på i genomsnitt 10 minuter föregick själva försöket. Fyra block som 
vardera innehöll fyra scenarier hade skaptas (sålunda totalt 16 scenarier, varav 14 ingick 
i analysen i vilken 16 säkerhetsmått togs fram). Inom varje block, som tog ca 5 minuter 
att köra, var scenario-ordningen densamma, men blockordningen varierades för del-
tagarna. Den farliga situationen i ett scenario kunde utgöras av fotgängare och andra 
bilister som betedde sig riskfyllt samt att man skulle åtlyda varningsmärken och trafik-
signaler. Ur filmerna bedömdes sedan körbeteendet som säkert (föraren uppträdde uti-
från ögonrörelserna som om han/hon var medveten om faran samt följde trafikreglerna) 
eller osäkert (föraren visade inte tecken på att uppmärksamma farorna/följde inte trafik-
reglerna). 

I en av analyserna sågs att tonåringarna uppträdde riskmedvetet 35 % av tiden, att jäm-
föra med 50 % för 19–29-åringarna och 66 % för äldregruppen. Vidare undersökte för-
fattarna de individuella prestationerna för att se om en deltagare i en åldersgrupp 
a) kunde anses tillhöra dem som nästan alltid identifierar farofyllda situationer alterna-
tivt nästan aldrig gör det eller b) om skillnaderna mellan individerna inom ålders-
grupperna var små. Man konstaterade att b) stämde bäst, såtillvida att gruppmedel-
värdena även speglade de flesta individuella prestationer. Slutligen undersöktes om det 
var vissa scenarier som avvek från det generella mönstret, men så var inte fallet: t.ex. på 
alla 
16 säkerhetsmått presterade 16–17-åringarna sämre än äldregruppen och för yngre-
gruppen (19–29 år) var resultatet nästan detsamma (sämre på 14 av de 16 måtten). 
Författarna reserverar sig för att ögonrörelserna som registrerades i simulatorn skulle 
kunna skilja sig från vad som skulle ses på verklig väg men också för metoden som 
sådan. Att en person inte fixerade blicken på ett område relevant för trafiksäkerheten 
behöver inte betyda att han/hon misslyckades med att inhämta och bearbeta den infor-
mationen. Även om deltagaren uppmärksammar faran och tittar åt relevant håll, är det 
inte säkert att följden blir ett trafiksäkert körbeteende.  

Ögonrörelser studerades också i en japansk studie, Shino, Hosokawa, Kamata, & 
Fuwamoto (2004). I syfte att få underlag till hur stödsystem ska utformas, fick tio äldre 
(69–74 år) bl.a. köra i en statisk, flyttbar simulator (kallades P-DS, Portable Driving 
Simulator; utgjordes av ratt med instrumentpanel, pedaler och bildskärm). Ögonrörel-
serna undersöktes med en kamera i tre situationer: på raka vägar, i svaga högerkurvor 
och i korsningar. Resultatet för de äldre jämfördes med hur två yngre deltagare 
presterade. 
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Man fann stora skillnader mellan de äldre vad gäller tittbeteendet. Antalet blickar i kors-
ningar var i ett fall lika många som på raksträckor eller i kurvorna (vilket författarna 
tolkade som en indikation på en mindre säker bilkörning), i ett annat fall t.o.m. färre, 
men oftast var antalet större i korsningarna. Ögonrörelserna i sidled studerades också, 
även här var det några äldre deltagare som inte tittade mer i sidled i korsningen jämfört 
med de två andra situationerna. I vilken riktning deltagarna tittade undersöktes också, 
men resultatet redovisas kortfattat. Vidare undersöktes deltagarnas tittbeteende i en 
situation med en fotgängare stående nära ett övergångsställe. Alla äldre släppte blicken 
från fotgängaren på ett avstånd av 15 meter, medan de två yngre deltagarna höll kvar 
blicken längre. 

 
4.3.2 Särskilda situationer 
Sambandet mellan bedömning av tidluckor vid vänstersväng och förarens ålder och 
olika metoder för att presentera stimuli studerades av Staplin, (1995). Man engagerade 
två äldregrupper: 29 ”yngre äldre” i åldern 56 till 72 år (medelålder 65,1 år) och 
25 ”äldre äldre” (75–91 år; medelålder 79,4 år). Dessa jämfördes med 25 personer i 
åldern 20–53 år (medelålder 33,3 år). Försöket bestod av en laboratoriedel, där simula-
tor användes, och en fältdel (beskrivs dock inte närmare i denna litteraturöversikt). Tre 
typer av teknik användes för att presentera scenariot i laboratoriet: TV-skärm, video-
projektion och film. Filmen återgav föremål i rätt storlek och med mycket god upplös-
ning medan TV-skärmen var sämst i det avseendet. En statisk (står dock ej uttryckligen) 
simulator med kaross och ram från Fiat 128 användes för video- och filmsessionerna. I 
fallet med TV-skärmen fick deltagaren sitta i ett säte placerad på en ram utan några 
karossidor. Scenariot innehöll en vit mötande bil som närmade sig i någon av två hastig-
heter (48 eller 96 km/h) medan deltagaren stod stilla för att genomföra en vänstersväng. 
Uppgiften var att trycka på en knapp placerad på ratten när ett fordon upptäcktes som 
kom från motsatta hållet och trycka ner bromspedalen för att indikera sista säkra ögon-
blicket att fortsätta med en vänstersväng. 

Man fann att med ökad ålder ökade det avstånd mellan bilarna i motsatta strömmen som 
krävdes för att fullfölja vänstersvängen. Yngre upptäckte fordonet på längre avstånd 
jämfört med äldre på 35-mm filmen; för video- och TV-presentationen fanns inga 
sådana skillnader. Generellt gav en högre hastighet på bilen i motsatta körfältet upphov 
till accepterande av kortare säkerhetsavstånd och kortare upptäcktsavstånd för video-
projektionen. Samma mönster sågs för TV-skärmen. Däremot för filmpresentationen 
sågs motsatta resultat: avstånden ökade vad gäller både säkra vänstersvängar och 
upptäckten när fordonets hastighet var högre. Interaktionerna var av följande slag vid 
accepterandet av tidluckor: avstånden bland yngre/medelålders var tämligen konstant 
sett över de två fordonshastigheterna, medan de bägge äldregrupperna accepterade 
kortare tidluckor när den andra bilens hastighet ökades. Detta gällde för video- och TV-
sessionerna. För filmvisningen sågs en helt annorlunda tendens (dock ej signifikant): 
yngres avstånd ökade medan äldregrupperna inte påverkades. Författaren diskuterar 
validiteten av simulatorer, särskilt när informationsöverföringen har brister såsom i 
video- och TV-presentationerna (orealistiska återgivanden av storleken på föremål och 
dålig upplösning). 

Reaktionstiderna i en korsning utan signaler när en bil dyker upp från vänster, studera-
des i två japanska körsimulatorer, Ikeda, Katou, Kinoshita & Aihara (2002) dels JARI:s 
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(som här bara beskrivs som den simulator som funnits sedan år 1997), dels en egen som 
utvecklats vid Fuji (bl.a. med en skärm integrerad i kabinen som ger ett synfält på 145º 
och ett hydrauliskt rörelsesystem). Från en vinkel på 40º blev bilen synbar. Tre yngre 
(25-årsåldern), lika många medelålders (35–45 år) och sex äldre (60+ år) personer del-
tog. Man såg att tiden från det att bilen dök upp och deltagaren rörde ögonen (upp-
täcktstid) var längst för äldregruppen men att reaktions/bedömningstiden (räknat från 
det att ögonen rörde sig till att övriga kroppen reagerade: ändring av ansiktsuttryck eller 
ledstyvhet, ankylosis) för äldre var i samma storleksordning som för de medelålders. 
Tiden till att agera, räknat från kroppsreaktionen till att bromslampan tändes, var något 
kortare för äldre, men oklart om det var signifikant skillnad. Sammantaget blev reak-
tionstiden för äldre och yngre lika stor. 

Reaktionstider i kritiska situationer undersöktes i den då mest avancerade simulatorn i 
Kanada (UCDS, The University of Calgary Driving Simulator) av Caird, Edwards, 
Creaser & Horrey (2002), se även Edwards, Creaser, Caird, Lamsdale & Chisholm, 
(2003). Simulatorn har tre projektorer som ger ett 150º synfält på tre skärmar 
(2,2x1,65 m) framför en komplett bil (Saturn SL1). Tolv äldre (65–83 år, medelålder 
71 år) och lika många yngre (19–22 år, medelålder 21 år) deltog. Personer med 
benägenhet att drabbas av simulatorsjuka gallrades bort vid rekryteringen. Efter en 
träningssession på 5 minuter med tre delar (hastighetsbegränsning 70 km/h) följde 
själva försöket. Det bestod av fyra sessioner som var och en innehöll en följd av kors-
ningar där det i någon av dem (vilken varierade) inträffade någon av följande kritiska 
situationer:  

• en fotgängare som var delvis dold bakom en stolpe, började gå över gatan när 
föraren höll på att svänga till höger 

• en trafiksignal växlade från grönt till gult när föraren var 2,5 sekunder från kors-
ningen 

• en fotgängare dyker oväntat upp (genom fenomenet ”Change Blindness”, CB) 
vid vänstersväng i en signalreglerad korsning efter att deltagaren stannat för rött; 
CB innebar att skärmarna blev grå under 80 ms för att dölja förändringen i den 
visuella scenen 

• en personbil, dold av en lastbil, kommer från vänster och kör mot rött ljus.  

Perception Response Time (PRT) definierades som tiden som förflyter mellan händel-
sen och deltagarens initiering av en reaktion (bromsning eller acceleration). PRT kunde 
naturligtvis inte beräknas om deltagaren inte reagerade alls eller om en ”reaktion” kom 
innan själva händelsen. Körinstruktioner (svängar, gällande hastighetsgräns) gavs på 
skärmen framför föraren med vit text.  

För alla fyra scenarier gällde att de yngre hade kortare reaktionstid än de äldre. Skillna-
derna i PRT var mellan 0,36–0,78 sekunder och signifikant skilda på 5 %-nivån mellan 
åldersgrupperna utom för den första beskrivna situationen med fotgängaren som korsar 
gatan. Även själva beteendet skilde. Yngre stannade oftare när trafiksignalen slog om 
till gult medan äldre gasade på. Bilen som körde mot rött gav upphov till blandade 
reaktioner: större delen i yngregruppen bromsade och undvek kollision (83 %) och en 
lika stor andel bromsade men körde på bilen respektive gjorde ingenting (8,3 %). Av de 
äldre bromsade 42 %, 25 % bromsade men kolliderade med bilen medan 33 % inte 
gjorde något. Situationen med CB medförde att yngre antingen bromsade eller accelere-
rade (58 respektive 42 %) medan äldre i 25 % av fallen inte gjorde något (bromsade i 
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58 %; accelererade 17 % av fallen). Trots att kandidater med kända problem med 
simulatorsjuka uteslöts vid rekryteringen, fick en del avbryta. 

 
4.3.3 Sekundära uppgifter 
I den tidigast påträffade simulatorstudien på VTI med äldre förare, deltog 20 personer 
(60–71 år, medelålder 66 år; 50 % män och 50 % kvinnor), Nilsson & Alm (1991). 
Hälften bildade försöksgruppen (fick genomföra en telefonuppgift) och andra hälften 
blev kontrollgruppen. Studien var en uppföljning av en tidigare studie med yngre 
deltagare, Alm & Nilsson (1990) och resultatet jämfördes mellan åldersgrupperna. 
Under försöket som totalt tog 2–2,5 timmar kördes en 20 km lång övningssträcka följd 
av en 80 km lång teststräcka i VTI I (automatväxel användes). Vägen, som var ganska 
rak, bestod av två körfält med totalt 7 m bred körbana. Inga andra fordon förekom. Man 
analyserade förarens placering av bilen på vägen, hastighet, antal korrekta svar i telefon-
uppgiften och reaktionstid på ett stimulus (en röd kvadrat) som presenterades i samma 
position (på vänstra vägrenen, ganska långt fram). En telefon med handfri-funktion 
placerad till höger om ratten på instrumentbrädan ringde åtta gånger under försöket och 
deltagaren skulle trycka på svarsknappen. Uppgiften var att avgöra om de meningar som 
då spelades upp var vettiga eller inte (svara ”Ja” eller ”Nej”). Hälften av meningarna var 
vettiga, resten meningslösa. Efter att fem meningar presenterats, ombads deltagaren 
räkna upp, i ordning, det sista ordet i varje mening. Denna procedur upprepades åtta 
gånger. Vid fyra av dessa tillfällen, dök reaktionstestet upp, två gånger just när det 
ringde och de andra två gångerna mitt under det minutlånga ”telefonsamtalet”. 

Reaktionstiderna (mätt som förfluten tid mellan det att stimulus dök upp till dess att 
bromspedalen trycktes ner) blev längre under telefonuppgiften jämfört med kontroll-
situationen för bägge åldersgrupperna och äldregruppen hade genomgående längre 
reaktionstider. Någon interaktion ålder-telefonsamtal fanns inte. Genomsnittlig lateral 
position (sträckan mellan mittlinjen och mitten av förarens kropp) bestämdes för dels en 
500 m lång sträcka från och med då telefonen ringde, dels en 2 500 m lång sträcka som 
omfattade hela telefonuppgiften (ringsignal och besvarande av frågor). För äldre sågs 
inget samband mellan detta mått och telefonuppgiften, dvs. den laterala positionen var 
densamma oavsett situation. Yngre hade en tendens att köra längre till höger under 
telefonsamtalet jämfört med kontrollsituationen, enligt Alm & Nilsson (1990). När det 
gällde standardavvikelsen av lateral position, sågs signifikanta skillnader mellan 
försöks- och kontrollsituationen för äldre; större variation under telefonsamtalet under 
bägge undersökta sträckorna (tydligast för 0–500 m). Sett över alla telefonsamtal (äldres 
i aktuell studie + yngres i den tidigare) fann författarna att för den första sträckan 
(0–500 m) fanns det ingen skillnad för yngre vad gällde lateral variation mellan de två 
situationerna, medan äldre varierade sidoläget mer när telefonuppgiften skulle lösas 
jämfört med situationen med enbart köruppgiften. För hela sträckan, 0–2 500 m, sågs 
hos yngre en större variation av sidoläget i kontrollsituationen jämfört med telefon-
situationen, medan det för äldregruppen rådde det motsatta förhållandet. Medelhastig-
heter beräknades för 80 sekundersperioder (med start från telefonsignalen) för var och 
en av de åtta telefonsituationerna. Man såg att medelhastigheten för äldre var lägre när 
den sekundära uppgiften skulle lösas jämfört med enbart körning. I jämförelse med 
yngre i de två försökssituationerna hade äldre en högre genomsnittshastighet både i 
kontroll- och försökssituationen än yngre (båda åldersgrupperna körde långsammare i 
telefonsituationen). Yngre presterade bättre på telefonuppgiften, dvs. gjorde fler 
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korrekta bedömningar av meningarna och kom ihåg fler av de sista orden i meningarna. 
Slutligen skattades den mentala arbetsbelastningen högre (subjektivt via NASA-TLX) 
av äldre som genomförde telefonuppgiften jämfört med äldre som endast körde. Den 
enda åldersrelaterade effekt som sågs när materialet från de bägge undersökningarna 
slogs samman, var att yngre kände sig mer frustrerande (en dimension i NASA-TLX) än 
äldre i telefonsituationen. 

Några år senare gjorde VTI en ny undersökning av effekten av telefonsamtal på 
körbeteendet, Alm & Nilsson (1995). Denna gång fick deltagaren följa efter en bil. 
Förutom att se hur reaktionstid, sidolägesposition och arbetsbelastning påverkades när 
en telefonuppgift av samma slag som i den tidigare studien skulle utföras, tittade man 
också på avståndet till framförvarande fordon. Totalt 40 personer deltog som delades in 
i två grupper: en med äldre (minst 60 år gamla, medelålder 67,6 år) och en med yngre 
(högst 59 år, medelålder på 29 år). Två personer blev illamående och blev ersatta, men 
det uppges inte vilken åldersgrupp de tillhörde. Under totalt 1,5–2 timmar kördes en 
20 km lång övningssträcka följd av en 60 km lång teststräcka i VTI I. Vägen bestod av 
två körfält med en totalt 7 m bred körbana, siktsträckan var ca 400 m. Slumpmässigt 
uppstod 16 gånger en bilföljningssituation (en bil framför på ett avstånd av 75 m, 
hastigheten på denna anpassades efter försöksdeltagarens hastighet). Bilen fanns 
framför under 90 sekunder, för att sedan svänga av åt höger. Experimentgruppen fick i 
hälften av de 16 situationerna en telefonuppgift, kontrollgruppen ingen uppgift. I de åtta 
fallen med telefonuppgiften, bromsade bilen framför in i fyra fall (kritisk situation) ner 
till 50 km/h för att sedan accelerera upp till 90 km/h. I den icke kritiska situationen, 
indikerade bilen framför högersväng genom att blinka men utan att sänka farten. Med en 
variation på mellan 1 och 35 sekunder efter följestarten, inträffade den kritiska, alterna-
tivt den icke kritiska, situationen. I övrigt körde bilen framför med en konstant hastighet 
i 45 sekunder innan den lämnade vägen. Telefonuppgiften upprepades, liksom i den 
föregående studien, åtta gånger med vardera fem meningar.  

Resultatet visade att reaktionstiden (tiden från det att deltagaren bromsade när fordonet 
framför bromsade) var längre dels för äldre, dels för experimentgruppen. Äldres ökning 
av reaktionstiden var större i telefonsituationen (ca 1,5 sekunder) än yngres ökning 
(drygt 0,5 sekunder). Det minsta avståndet till fordonet framför när det bromsade var 
längre för äldre än yngre i båda situationerna och för bägge åldersgrupperna gällde att 
det minsta avståndet var kortare i telefonsituationen. När det gäller det största avståndet, 
sågs olika beteenden för yngre och äldre. Yngre hade kortare största avstånd (90 m) vid 
telefonsituation jämfört med kontrollsituationen (105 m) medan det för äldre var 
tvärtom: drygt 130 m respektive 115 m. För det tredje måttet beträffande avståndet till 
bilen framför när den bromsade, genomsnittliga avståndet, sågs endast ålderskillnader 
så till vida att äldre i snitt hade längre avstånd (86 m) jämfört med yngre (63 m). Det 
fanns inga signifikanta skillnader mellan äldre och yngre vad gäller att bedöma hur 
vettiga meningarna var eller antal rätt återgivna ord i slutet av meningarna. Slutligen 
uppskattade de yngre deltagare sin arbetsbelastning (mättes med NASA-RTLX, en 
förenklad version av NASA-TLX) som högre jämfört med de äldres. 

En amerikansk studie hade också inslag av telefonerande och bromsande fordon, Strayer 
& Drews (2004). Tjugo äldre (65–74 år; medelålder 70 år) och lika många yngre 
(18–25 år; medelålder 20 år) deltog. I en PatrolSim-simulator (statisk med instrument-
panel, ratt och pedaler från en Ford Crown Victoria) kördes fyra scenarier (16,1 km 
långa) på 2- eller 3-filig motorväg. En 20 minuter lång körning för att bekanta sig med 
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simulatorn föregick själva försöket. Under försöket körde en bil framför hela tiden 
vilken bromsade slumpmässigt 32 gånger i varje scenario. Hälften av scenarierna 
innehöll ett telefonsamtal (handfri telefon) vilket utgjordes av en konversation med en 
assistent om ämnen som intresserade deltagaren (enligt vad som framkom ur en enkät).  

Äldregruppen reagerade totalt sett långsammare på det bromsande fordonet, höll längre 
avstånd till det, tog längre tid på sig för att uppnå hälften av den hastighetsminskning 
som inbromsningen gav upphov till samt körde i genomsnitt långsammare än yngre-
gruppen. Interaktionen ålder/med eller utan telefonsamtalet var inte signifikant, dvs. 
äldres försämring när den sekundära uppgiften skulle utföras skilde sig inte från de 
yngres. Genomsnittlig reaktionstid för yngre i telefonsituationen var lika lång som för 
äldre utan den sekundära uppgiften. Vid närmare granskning av bromsprofiler, fann 
man tendenser till att äldre bromsade med mindre kraft (vid tidpunkten då alla 
bromsade, efter ca 1 sekund) och att de också tryckte på bromspedalen en andra gång, 
3–4 sekunder efter det att bilen framför inbromsade, vilket var mest tydligt i telefon-
situationen. Detta bidrog till att det tog längre tid för äldre att återgå till den hastighet 
man hade innan situationen. Sex av deltagarna krockade i simulatorn: två när bara 
köruppgiften skulle genomföras (1 äldre och 1 yngre) och fyra i situationen med 
telefonuppgiften (1 äldre och 3 yngre).  

Med tre åldersgrupper (10 yngre 18–22 år med högst 6 månaders körerfarenhet; 10 i 
åldern 30–33 år och 10 äldre 60–71 år) undersöktes inverkan av dels ett telefonsamtal, 
dels en räkneuppgift på körprestationen, Shinar & Tractinsky (2004). En STISIM-
simulator försedd med en personbilskupé användes. En skärm på 8x6 foot visade 
förarens vy med ett 40º horisontellt synfält. Scenariot var en ganska rak landsväg med 
lite trafik. Eftersom köruppgiften var enkel, lades en sekundär uppgift till. En romb 
visades i bägge övre hörnen av skärmen, någon av dem ändrade slumpmässigt form till 
en triangel varpå deltagaren skulle markera att han/hon observerat detta genom att föra 
körriktningsvisaren åt det håll där romben hade ändrat form. Två ”telefonuppgifter” 
fanns med dels skulle deltagaren utföra en matematisk beräkning inkluderande de fyra 
räknesätten, dels föra ett samtal med känslomässiga inslag (utifrån bakgrundsfrågor i en 
enkät konstruerades individuella frågor). Deltagaren var med på fem sessioner under en 
14-dagarsperiod (minst en dag och högst fyra dagar mellan varje session). Vid varje 
tillfälle skulle tre 9 minuter långa block köras. Varje block skilde sig åt beträffande 
hastigheten: uppgiften var att hålla en konstant hastighet (50 mph eller 65 mph) eller att 
följa en bil vars hastighet varierade mellan dessa två hastigheter. Vid första tillfället fick 
deltagaren dessutom öva i simulatorn. Det var 1 minuts paus mellan varje block som i 
sin tur var indelade i tre 3-minuters delar. Med en slumpmässig ordning bestod dessa tre 
delar av: ingen distraherande uppgift, räkneuppgift och samtal. I övrigt var instruktionen 
att köra mitt i körfältet. Efter varje session besvarades 7 frågor som handlade om hur 
ansträngande man uppfattade körningen.  

Effekten av ålder på genomsnittshastigheten sett över de fem tillfällena var tydligast i 
situationen med konstanthastigheten 65 mph: äldre körde betydligt långsammare men 
ökade hastigheten mer än de två andra åldersgrupperna allteftersom undersökningen 
pågick. För de två yngre grupperna var medelhastigheten tämligen konstant för de två 
andra situationerna: konstanthastighet 50 mph och bilföljningen. Effekten på hastighet 
av distraktion blev oväntad: som lägst blev medelhastigheten när ingen distraktion 
förekom och som högst vid samtalet (gällde alla tre grupper, äldre körde långsammast). 
Spridningen för äldre var vid första tillfällena större för de tre situationerna, men mot 
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slutet klarade även de av att kombinera körningen med genomförandet av uppgifterna 
men på vägen dit var framstegen varierande. Hastighetsvariationen var betydligt större 
för äldregruppen än de två andra grupperna vars resultat var tämligen lika. För äldre 
sågs under hela undersökningsperioden en inlärningseffekt (variationen minskade) som 
var störst vid 65 mph medan de två yngregruppernas effekt ganska snart planade ut. Ju 
yngre, desto längre från mitten placerade deltagarna bilen i körfältet. En signifikant 
trevägsinteraktion mellan dag, hastighet och ålder fanns: yngre utmärkte sig genom att 
avståndet från mittlinjen inte skilde nämnvärt över de fem dagarna, de två andra ålders-
gruppernas beteende liknade varandra i bilföljningsövningen men i de två andra situa-
tionerna var avståndet till mittlinjen kortare för de äldre. Beträffande spridningen av 
lateral position, minskade den med sjunkande ålder. Styrningsmåttet (här baserat på 
absolutvärden av styrvinklarnas avvikelse) hade samband med ålder på så sätt att äldre 
hade fler korrigeringar av kursen. Inlärningseffekten för styrningsmåttet var som 
tydligast för äldregruppen, särskilt i de svåraste situationerna (såsom bilföljning och 
65 mph). När hänsyn togs till tillfälle (dag) och distraktion, fann man att äldres presta-
tion de första tillfällena var betydligt sämre, medan mot slutet av försöket så hade alla 
tre åldersgrupper ungefär samma korrigeringar av kursen. Reaktionstiderna på figurerna 
i övre hörnen som bytte form, var längre för äldre än för yngre. Antalet fel på räkne-
uppgiften var ungefär densamma för mellangruppen och den äldsta gruppen. Slutligen 
bedömdes arbetsbelastningen vara likvärdig för alla deltagare. 

Hur förare distraheras av miljön utanför bilen och av att utföra uppgifter under kör-
ningen, undersöktes av Brown, Anderson, Regan & Triggs (2003). Tre åldersgrupper 
(under 25 år, 30–45 år och 60–75 år) med totalt 31 personer bildades. Monash 
University Accident Research Centres (MUARC) avancerade, dynamiska simulator 
användes. En enkel trafikmiljö simulerades (träd, vägmärken och faror; beskrivs längre 
fram) och en komplex (byggnader, vägmärken, reklamskyltar, fordon och faror). Två 
uppgifter skulle utföras under körningen: svara på frågor från försöksledaren vilket 
skulle efterlikna ett mobiltelefonsamtal med handfri-funktion samt justera bilradion och 
starta/avsluta uppspelning av musikkassetter. Varje försöksdeltagare körde i bägge 
miljöerna och fick genomföra bägge uppgifterna + ingen av dem, alltså 6 körningar. 
Längden på varje körning var 6 km, flera kurvor förekom på den tvåfältiga landsvägen 
och den skyltade hastighetsgränsen varierade slumpmässigt mellan 60, 70 och 80 km/h i 
delsträckor om 1 km. De farliga situationer som dök upp var av följande typer: fot-
gängare går över gatan framför bilen, ett mötande fordon svänger höger framför bilen, 
en person står stilla en meter in på vägbanan samt en bil på en tillfartsväg backar i rikt-
ning mot vägen men stannar till innan den når fram till vägbanan. 

Mest distraherade blev deltagarna vid radio-/kassettuppgiften: hastighetssänkningen 
blev då 9–11 km/h mindre när en person korsade vägen eller stod bredvid den jämfört 
med situationen utan uppgiften. Hastighetsminskningen blev 5–7 km/h mindre vid 
telefonuppgiften än utan distraktion. Deltagarnas sidolägesplacering på vägen varierade 
upp till 0,8 meter mer när de blev distraherade av musikanläggningen än när de inte blev 
distraherade. Hastigheten varierade också mer när uppmärksamhet ägnades åt musikan-
läggningen jämfört med situationen utan distraherande uppgifter. Resultaten sägs vara 
relativt konsistenta sett över de olika åldersgrupperna och omgivningens komplexitet. I 
en figur visas att medelhastigheten sjunker med åldern när de distraherande uppgifterna 
utfördes. 
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Hur förare distraherades av miljön utanför bilen och av att utföra uppgifter under kör-
ningen, undersöktes på nytt i MUARC:s simulator av Horberry, Anderson, Regan, 
Triggs & Brown (2006). Här beskrivs simulatorn som en fullt instrumenterad bil (Ford 
Falcon årsmodell -94) med fyra videoprojektorer som på en skärm skapar scenarier med 
ett synfält på 180º, en rörelseplattform och 3D-ljudsystem. Personer ur tre åldersgrupper 
deltog: under 25 år (10 st., medelålder 21 år), 30–45 år (11 st., medelålder 37 år) och 
60–75 år (10 st., medelålder 66 år). Två uppgifter skulle utföras under körningen: svara 
på frågor från försöksledaren (välja ett av två alternativ) vilket skulle efterlikna ett 
mobiltelefonsamtal med handfri-funktion samt ratta på bilradion och starta/avsluta upp-
spelning av musikkassetter. Två miljöer med olika komplexitet skapades i simulatorn. I 
den enklare varianten saknades annonstavlor (14 st./km i den komplexa) och föraren 
mötte i genomsnitt 28 objekt/km (hus, mötande fordon, skyltar, vägdetaljer) att jämföra 
med den komplexa där antalet var 484 st./km. Fem minuters övningskörning föregick 
försöket. Varje försöksdeltagare körde i bägge miljöerna och fick genomföra bägge 
uppgifterna + ingen av dem, alltså 6 körningar. Längden på varje körning var 6 km (tog 
ca 6 minuter, uppehåll på 3 minuter mellan varje körning). Den skyltade hastighets-
gränsen varierade slumpmässigt mellan 60, 70 och 80 km/h i delsträckor om 1 km. Tre 
farliga situationer förekom: en person stod nära vägbanan, en bil på en tillfartsväg 
backar mot vägen och en fotgängare går över gatan framför bilen. 

I den komplexa nivån sänkte den äldsta gruppen sin medelhastighet jämfört med den 
enkla, medan de bägge andra åldersgrupperna förändrade sin hastighet marginellt. Vad 
gäller avvikelse från den skyltade hastigheten, var det den yngsta gruppen som bäst 
kunde hålla önskad hastighet, de två andra åldersgrupperna skilde inte sinsemellan. Inga 
signifikanta effekter för hastighet eller för interaktioner sågs i fallet med personen 
stående vid vägkanten. I situationen med den backande bilen, hade den yngsta gruppen 
högre lägstahastigheter jämfört med den äldsta gruppen. Medelålders och äldre hade 
lägre minsta hastighet än yngre i fallet med fotgängaren som gick över gatan. Mest 
distraherade blev deltagarna vid radio-/kassettuppgiften men där sågs inga skillnader 
mellan åldersgrupperna vad gäller prestationen liksom beträffande hur man klarade av 
att besvara frågorna som ställdes under telefonuppgiften.  

I en studie i UMTRI:s simulator förekom också en telefonuppgift, Reed & Green 
(1999), men den studien har beskrivits i valideringskapitlet, 4.1. 

Effekten på körprestationen av något som skulle likna ett informationssystem (IVIS) i 
bilen, undersöktes i Leeds Advanced Driving Simulator (LADS) av Merat, Anttila & 
Luoma (2005). Undersökningen var uppdelad mellan Finland (mätningar på väg, de 
beskrivs inte närmare här i denna litteraturöversikt) och Storbritannien (simulator-
försök). Tanken var att två olika uppgifter skulle genomföras, en visuell och en kogni-
tiv. Den visuella uppgiften krävde en hög grad av uppmärksamhet (urskilja pilars rikt-
ningar i rader och kolumner av pilar). På grund av en mycket hög andel simulatorsjuka 
bland de äldre (80 % fick avbryta3) under den visuella uppgiften, är det bara resultatet 
av den kognitiva uppgiften som redovisas i artikeln. I den kognitiva delen skulle del-
tagaren ur sekvenser av 15 ljud identifiera upp till fyra ljud och förutom att uppge när de 
hördes, även hålla räkningen på vart och ett av ljuden. LADS, som beskrivs närmare i 
Jamson & Merat (2005), är statisk och utgörs av en komplett bil (Rover 216GTi) med 
intakta reglage och instrumentbräda. Kraftåterkoppling i ratten och motorljud och andra 

                                                 
3 Uppgift inhämtad direkt från en av författarna. 
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ljud simulerades. Bilden projicerades på en halvcirkelformad skärm vilken gav ett 
horisontellt synfält på 230º och vertikalt på 39º. Även en skärm bakom bilen gav via 
backspeglar en illusion av bakomvarande trafik. Tjugofyra ”medelförare” (medelålder 
32 år) och lika många äldre (66,5 år) körde två avsnitt (A och B) i landsvägsmiljö. 
Hälften av gruppen körde A som referens (ingen sekundär uppgift) och andra hälften B 
som referens. I bägge avsnitten förekom tre följesituationer av varierande svårighets-
grad: på raksträcka, på väg med svaga kurvor samt händelser (dock av olika typ i A 
respektive B) varvid deltagaren tvingades sänka hastigheten kraftigt. Deltagarna övade 
först på uppgiften utan att köra och sedan på att köra en kort teststräcka på landsvägen. 
Själva försöket utgjordes av en referenskörning utan uppgift, en session med enbart 
IVIS och en experimentell körning med IVIS. Efter varje körning, ombads deltagaren 
ange på en 10-gradig skala hur väl man tyckte att körningen gick. Objektiva mått ut-
gjordes av andel korrekta svar, missar och felaktiga svar. 

Äldregruppen hade en lägre andel korrekta svar än medelgruppen när den kognitiva 
uppgiften genomfördes separat (sett över alla svårighetsgrader), andelen minskade när 
köruppgiften lades till och särskilt för händelsescenariot (äldres försämring var större än 
medelgruppens). För bägge åldersgrupperna sågs en lägre andel korrekta svar ju fler 
målljud som skulle räknas (medelvärden över körningarna). Vidare missade äldre fler 
ljud (som miss räknades reaktioner först 2 sekunder efter stimuli) och gav fler felaktiga 
svar när uppgiften gjordes separat och på samma sätt blev felen fler när man dessutom 
skulle köra samtidigt som uppgiften utfördes. Samma mönster här sågs att det var 
händelsescenariot som gav upphov till flest fel och denna försämring var större i 
äldregruppen. Variationer i sidolägespositionen studerades separat för raksträckor och 
kurvor. I kurvorna hade äldre förare sämre kontroll över positionen än medelförarna när 
ingen uppgift utfördes. På raksträckor blev standardavvikelsen av den laterala 
positionen lägre för bägge grupperna i fallen med den sekundära uppgiften jämfört med 
referenskörningen. Analysen av hastighet och avstånd till bilen framför begränsades till 
händelsescenarierna. Äldre körde långsammare i referenskörningen än medelgruppen 
och under samma förhållanden var det genomsnittliga avståndet till bilen framför längre 
än för de andra deltagarna. När sekundäruppgiften lades på, påverkades inte genom-
snittshastigheten för någon av grupperna. Däremot sågs signifikanta minskningar av 
säkerhetsavstånden. Författarna konstaterar att även om de äldre försökte hålla ett 
säkerhetsavstånd till bilen framför genom att sänka farten i referenskörningen, hade den 
arbetsbelastning som den svåraste sekundäruppgiften medförde, en klar försämrande 
inverkan på det kompensatoriska beteendet. Å andra sidan sågs minskande avstånd för 
alla tre typer av sekundäruppgifter för medelförarna jämfört med baskörningen.  

 
4.3.4 Inverkan av sjukdom 
Med syftet att testa hypotesen att äldre förare med lindrig eller måttlig Alzheimer (AD) 
har större risk att krocka och försöka förutse olycksinblandning med nedsatt visuell och 
kognitiv förmåga beroende på AD samt avgöra vilka felaktiga förarmanövrar som före-
går en krock, rekryterades två grupper, Rizzo, McGhee, Dawson & Anderson (2001). 
Via ett register på ett forskningscenter om AD inom en neurologisk klinik bildades en 
grupp om 18 personer med förmodad AD (genomsnittlig ålder 73 år). Kontrollgruppen 
bestod av 12 frivilliga som inte led av någon demenssjukdom (genomsnittlig ålder 
70 år). Endast försökspersoner som uppgav att de inte hade problem med åksjuka 
rekryterades. Iowa Driving Simulator användes. På en landsväg, i slutet av den 15 miles 
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långa körningen när deltagaren närmades sig en korsning, dök ett fordon upp från höger 
på ett tidsavstånd av 3,6 sekunder, accelererade, passerade stopplinjen och stannade på 
vägen så att högra körbanan blockerades. En omedelbar reaktion krävdes av föraren för 
att undvika en krock.  

Körprestationen före den kritiska situationen skilde inte mellan de två grupperna. En 
tredjedel i gruppen med AD krockade, ingen i kontrollgruppen. Fyra i AD-gruppen 
gjorde en osäker undanmanöver (körde ut på vägrenen eller svängde in på det motsatta 
körfältet) medan de övriga åtta hann stanna och höll sig kvar i det egna körfältet. Mot-
svarande antal för kontrollgruppen var 2 respektive 10 personer. I en närmare analys av 
förloppet före kraschen, visade det sig att en av personerna som ”krockade” såg rakt ut 
genom framrutan utan att vidta några åtgärder. Andra reagerade på ett olämpligt sätt 
eller för sent. De neuropsykologiska tester som hade en förmåga att prediktera olyckor 
var Rey-Osterrieth Complex Figure Test (copy-versionen), WAIS-R Block Design, se 
Wechsler (1981), Trail Making Test (TMT), se Reitan & Davidson (1974) och 
(Controlled Oral Word Association) COWA, se Benton & Hamsher (1978). Ett mått 
baserat på resultaten från alla nio test som användes, ”generell kognitiv status” 
(ADSTAT, se Rizzo & Nawrot (1998)) var också en god prediktor av krockar. 

Ytterligare en studie undersökte AD-patienters simulatorprestationer, Cox, Quillian, 
Thorndike, Kovatchev & Hanna (1998). Prestationerna i AD-gruppen4 (29 personer 
äldre än 55 år, i snitt 72 år) jämfördes med en matchad kontrollgrupp (könsfördelning, 
ålder, utbildning, antal år som körkortsinnehavare samt årlig körsträcka) med en genom-
snittlig ålder på 70 år (21 personer ingick). Förutom gruppjämförelser, undersökte man 
om prestationerna skilde mellan AD-patienter som hade slutat köra bil och AD-patienter 
som fortfarande körde samt om det förelåg någon korrelation mellan simulatorresultat 
och poäng på Mini Mental State Examination (MMSE). I Atari-simulatorn kördes en 
8 miles lång sträcka som tog ca 20 minuter att fullfölja. Exakt samma händelser var in-
lagda som i en senare studie om alkoholens effekt, Quillian, Cox, Kovatchev & Phillips 
(1999). I AD-gruppen avbröt 2 personer simulatorsessionen pga. åksjuka och ytterligare 
10 var kognitivt oförmögna att köra i simulatorn, vilket betyder att 17 personer i denna 
grupp fullföljde simulatorkörningen. 

Resultatet visade att AD-patienter oftare körde av vägen, körde långsammare, hade en 
lägre andel av tiden ovanför hastighetsgränsen, fullföljde en kortare del av slingan, 
tryckte mindre hårt på bromspedalen och tog dubbelt så lång tid på sig för att genomföra 
vänstersvängar. Ingen signifikant skillnad mellan AD-patienter och kontrollgruppen 
upptäcktes beträffande korsande av mittlinjen eller hastighetens variation. Dessutom 
sågs ingen skillnad inom AD-gruppen beroende på om man fortfarande körde eller hade 
slutat. I en faktoranalys förklarade fem faktorer (som byggde på 9 av variablerna ovan) 
92,9 % av variationen. Med en logistisk regression klassades sedan 85 % (27 av 32) av 
AD-patienterna korrekt (3 i kontrollgruppen klassades som AD-patienter, medan 2 AD-
patienter klassades som friska; det senare pekar på att personer med mild demens inte 
nödvändigtvis behöver uppvisa ett riskabelt körsätt). På samma fem faktoranalysfakto-
rer togs en total poäng för simulatorprestationen fram som korrelerades med MMSE-
poängen och en signifikant korrelation erhölls. 

                                                 
4 Motsvarade kriteriet för förmodad AD enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd 
edition, Revised. Rekryterades från en grupp polikliniska patienter som deltog i en medicinsk behandling. 
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Tio män (medelålder 76 år) med åldersförändringar i ögats gula fläck (ARMD, Age-
Related Macular Degeneration) jämfördes med en normalseende äldregrupp (11 perso-
ner, medelålder 71 år) och en kontrollgrupp med yngre (29 personer, medelålder 39 år) 
avseende prestationer i en simulator och på väg, Szlyk et al. (1995). Simulatorn be-
skrevs inte närmare i aktuell artikel, men den sägs vara interaktiv och försedd med en 
bildskärm på 160º horisontellt och 35º vertikalt. En 15 minuter lång träningssession 
föregick teststräckan som tog 8 minuter att köra. 

Generellt sågs att äldre (bägge grupperna sammantaget) råkade ut för fler krockar i 
simulatorn, överskred kantlinjerna oftare, hade längre genomsnittliga reaktionstider 
(uppgiften var att bromsa när en stoppskylt visades) samt körde med lägre hastigheter 
jämfört med den yngre kontrollgruppen. ARMD-gruppen presterade sämre i simulatorn 
jämfört med den äldre normalseende gruppen, t.ex. kraschade de 15 gånger jämfört med 
den äldre kontrollgruppens 6 gånger. Oftast inträffade detta när föraren kom över i mot-
satt körfält och krockade med ett annat fordon. Bättre synskärpa, kontrastkänslighet, 
snabbare återhämtning efter bländning och låga mesopiska index5 var korrelerade med 
bättre prestationer under simulatorkörningen. När prestationen i simulatorn jämfördes 
med hur deltagaren körde på verklig väg, fann man att färre kantlinjeöverträdelser var 
korrelerade med mer positiva omdömen om körningen på väg vid byte av körfält (lämp-
lig position i körfältet, fartanpassning, kontroll av trafiken i dolda vinklar m.m.). Låga 
hastigheter i simulatorn var korrelerade med sämre kontroll över fordonet i sidled på 
vägen och även lägre ”poäng” på användningen av körriktningsvisare vid körfältsbyte. 
Vidare fanns ett samband med antalet olyckor i simulatorn och överskridande av kant-
linjer vid körningen på verklig väg.   

För att undersöka om ett neuropsykologiskt testbatteri kan användas för att avgöra om 
en strokepatient återfått tillräcklig kognitiv förmåga och uppmärksamhetsförmåga, 
genomfördes en studie med simulatorkörningar (utöver körning på verklig väg), i VTI I, 
Lundqvist, Gerdle och Rönnberg (2000). Trettio patienter som drabbats av stroke 
(medelålder 68 år) matchades med en lika stor kontrollgrupp med avseende på ålder, 
kön, utbildningsnivå, antal år man kört och den årliga körsträcka patienterna hade före 
stroken. I simulatorn bestod scenariot av en lågtrafikerad landsväg med ett körfält i 
vardera riktningen. En testkörning på 20 km föregick själva försöket, som var 80 km 
långt. ”Förutsägbara” situationer (bilen framför varierade sin hastighet måttligt) varva-
des med ”oförutsägbara” (bilen framför kunde plötsligt bromsa; en parkerad bil dök 
oväntat upp bakom en kurva; en stimulus dök plötsligt upp på skärmen; deltagaren 
förväntades bromsa så fort som möjligt). Dessutom förekom en sekundär minnes-
uppgift. Sex av de 30 patienterna och en i kontrollgruppen genomförde inte simulator-
försöket över huvudtaget eftersom de trodde det skulle vara för ansträngande och 
stressigt. En patient fick avbryta försöket pga. yrsel. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller själva simulator-
körningen (hastighet, lateral position, komplex reaktionstid, TTC eller Distance to 
Collision, DTC). Däremot presterade deltagarna i kontrollgruppen bättre (mindes fler 
ord) än patienterna på den sekundära uppgiften. I de multipla regressionsanalyserna som 
genomfördes, kunde inget av de neuropsykologiska testen prediktera prestationen i 

                                                 
5 Bestämdes som skillnaden mellan antalet avlästa rader på en Snellen-tavla då synskärpan mättes i två 
ljusnivåer (100 candela/m2 respektive 0,1 candela/m2; den senare i det mesopiska området, dvs. ljusför-
hållanden då både stavar och tappar i ögat är aktiva (t.ex. månljus)). 
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simulatorn och simulatorprestationen kunde i sin tur heller inte prediktera hur det gick i 
körningen på verklig väg. Emellertid, i en stegvis logistisk regression av körskicklighet 
(dikotom variabel) med simulatorvariablerna som oberoende variabler, fann man att 
reaktionstiden för stimulus och DTC i oförutsägbara situationer föll ut som signifikanta. 
Författarna resonerar om vilken betydelse deltagarnas mycket försiktiga körstil med 
stora säkerhetsmarginaler och det okomplicerade scenariot hade för resultatet.  

 
4.3.5 Inverkan av andra tillstånd än sjukdom 
I syfte att se om äldre presterar sämre i en körsimulator och om deras prestation 
påverkas mer av alkohol än yngre, fick två grupper av män (60–77 år och 30–50 år) 
köra i Atari-simulatorn, Quillian et al. (1999). Upplägget var att tjugo minuter i nyktert 
respektive onyktert tillstånd (koncentrationen av alkohol i blodet var minst 80 mg/dl) 
köra på en landsväg (13 km lång). Det gick mellan 2–5 dagar mellan de bägge kör-
ningarna. Scenariot innehöll vänstersvängar, korsningar med signalreglering och 
stopplikt, situationer då man måste bromsa snabbt m.m.  

De äldre männen körde långsammare, tog dubbelt så lång tid på sig för att genomföra 
vänstersvängar, hade större hastighetsvariationer, gjorde färre korrekta stopp, bromsade 
oftare olämpligare och krockade oftare än de yngre i nyktert tillstånd. Däremot var 
skillnaderna förhållandevis små mellan äldre och yngre vad gäller styrbeteendet. 
Generellt fann man att alkoholpåverkade varierade sin hastighet mer, genomförde 
långsammare vänstersvängar, bromsade omotiverat oftare och stannade mer sällan helt. 
En enda signifikant interaktion för ålder-alkohol noterades: äldres antal olämpliga 
inbromsningar ökade mer än de yngres i ett alkoholpåverkat tillstånd. I övrigt hade 
alkohol samma inverkan på äldre som yngre män (t.ex. rattrörelser, avåkningar och 
kollisioner). Författarna hade förväntat sig en större effekt av alkoholen hos de äldre 
männen än vad studien visade. Man försöker förklara detta med att kroppsfettets 
sammansättning mättes inexakt och att grupperna med försökspersoner var små. Före 
försöket angav yngre en annan anledning än äldre att avstå från bilkörning när man är 
alkoholpåverkad: de oroade sig för rättsliga efterspel medan de äldre var rädda för att 
skada sig själva eller andra. Efteråt var det en större andel av de äldre som skulle avstå 
från bilkörning alkoholpåverkad än vad de yngre uppgav. 

Trötthetens inverkan på bilkörning för yngre och äldre studerades i TNO:s simulator av 
van Winsum (1999). Särskilt studerades om prestationen för äldre blir sämre tidigare 
och mer markant samt vilka variabler som är användbara för att upptäcka trötthets-
relaterad försämrad prestation. Åtta äldre (60–80 år, i snitt 69 år) och tio yngre 
(24–37 år, i snitt 31 år) fullföljde försöket (en person, det anges inte om det rörde sig 
om en yngre eller äldre, fick avbryta pga. simulatorsjuka). Under tre timmar fick de 
köra på en monoton tvåfältig väg där inga andra fordon förekom, med en konstant 
hastighet av 80 km/h. Svag sidovind förekom. Instruktionen var att köra i höger körfält 
utan att överskrida sidolinjerna. Följande studerades och följande mått togs fram: 

• körprestation (andel av tiden som någon del av fordonet överskrider höger 
kantlinje, standardavvikelsen av lateral position och TLC (Time-to-Line 
Crossing) 

• trötthetsmått (blinkfrekvens och andel av tiden bägge ögonen är slutna) och 
• styrbeteende (standardavvikelse av rattvinkeln, andelen snabba rattrörelser, 

m.m). 
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I analysen togs medelvärden fram av dessa variabler över block som varade i 
32 minuter. Om variablerna hade medelvärden som var skilda från noll, dividerades 
mätvärden för följande block med det första blockets värden, dvs. en form av 
standardisering genomfördes. 

Resultaten visade att äldre överskred kantlinjerna oftare än yngre, deras andel av körtid 
utanför kantlinjerna ökade kraftigare än för yngre ju senare del av körningen (block) 
som analyserades och andelen korta TLC var större för äldre i alla block, dock ingen 
signifikant interaktion mellan ålder och block. Däremot såg man inga signifikanta 
åldersskillnader vad gäller standardavvikelsen av lateral position (ökade generellt med 
senare block), ögonmåtten eller rattrörelserna (alla mått ”försämrades” med block). 
Författaren drog slutsatsen att äldre förares prestation försämras mer av trötthet än 
yngres. Men äldres olycksbild tyder inte på någon högre inblandning i trötthetsrela-
terade olyckor, vilket enligt Winsum beror på äldres kompensatoriska körbeteende (kör 
ej långa stunder, undviker mörkerkörning, anpassar hastigheten, tar paus oftare). Inga 
skillnader konstaterades i den process som sker under tiden som trötthet utvecklas. 
Eftersom variablerna som analyserades uppvisade en likvärdig känslighet för effekterna, 
finns inget behov av särskilda mått för äldre när trötthet ska upptäckas menar författaren 
vidare. 

Samband mellan förarmisstag och vakenhetsnivå, studerades i den dynamiska simula-
torn PAVCAS av Campagne, Pebayle & Muzet (2004). Simulatorn bestod av främre 
delen av en Peugeot 605 och var rörlig åt alla håll (longitudinellt, vertikalt, pitch och 
roll). På en motorväg i något av två ljusförhållanden (med respektive utan vägbelys-
ning) fick deltagarna köra totalt 35 mil (7 rundor à 50 km), total genomsnittlig tid 
uppgick till 2 timmar och 49 minuter. Deltagarna, samtliga män, var i åldern 20–30 år 
(21 st.), 40–50 år (13 st.) och 60–70 år (16 st.). De två dygnen som föregick försöket, 
skulle deltagarna ha ägnat sig åt ”normala” aktiviteter och natten före skulle de ha sovit 
ett normalt antal timmar. Hjärnans elektriska aktivitet (EEG) analyserades med 
avseende på tre frekvensområden, theta, alfa- och betavågor för att få en uppfattning av 
graden av vakenhet. Som mått på körprestationen utgick man från RORI (running-off-
the-road incidents; i det här fallet överskridanden av vänster eller höger kantlinje) samt 
stora hastighetsavvikelser (mer än 20 km/h åt något håll). För körmåtten togs hänsyn till 
varaktighet och storlek på överskridandet/hastighetsavvikelsen. 

Att överskrida kantlinjerna var vanligare i den yngsta gruppen jämfört med de två andra 
åldersgrupperna, medan stora hastighetsavvikelser var mer frekventa hos de äldre än 
övriga. För äldregruppen fann man ingen korrelation mellan RORI och alfavågorna för 
någon av de bägge ljusförhållandena, medan de yngsta på upplysta motorvägar hade 
positivt korrelerade värden på alfa-vågornas aktivitet och överträdelser av vänster kant-
linje och för mellangruppen sågs en liknande tendens men för höger kantlinje. När 
motorvägen inte var upplyst, sågs endast positiva korrelationer för yngsta gruppen 
mellan alfa-aktivitet och RORI (överskridanden totalt, respektive till höger och vänster). 
Endast äldregruppen hade positiva korrelationer mellan theta-aktiviteten och RORI. När 
det gäller hastighetsavvikelser, redovisar författarna ett signifikant samband mellan 
detta mått och vakenhetsnivån mätt med theta-vågor: äldregruppen i situationen med 
upplyst motorväg. Slutligen undersöktes sambanden mellan de två beteendemåtten. 
Positiva korrelationer mellan RORI och hastighetsavvikelser noterades för alla tre 
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grupper på upplyst motorväg: yngre (bara hastighetsöverträdelser), äldre (alla hastig-
hetsavvikelser) och medelålders (hastighetsöverträdelser och överskridanden till 
vänster). På den ej upplysta motorvägen, var det bara medelålders som uppvisade 
signifikanta korrelationer mellan de två måtten: hastighetsöverträdelser och hastigheten 
totalt sett med var och en av överskridandetyperna (höger/vänster) och totalt. Samman-
fattningsvis skriver författarna bl.a. att sambandet mellan sänkt vakenhet och förar-
misstag visade sig för de äldre först i mer allvarliga tillstånd av låg grad av vakenhet 
(risk för att inom kort somna).  

I en japansk undersökning studerades samband mellan reaktionstider och den kognitiva 
hjärnreaktionspotentialen P300, Inoue, Matsunaga, Matsuki & Shidoji (2000). Simula-
torn bestod av en 19-tums datorskärm, ratt och pedaler. På bägge sidorna om skärmen 
hade två röda dioder placerats, vilka utgjorde två av de stimuli som ingick i försöket. 
Det tredje stimulit utgjordes av de röda baklamporna på bilen framför som körde i en 
hastighet mellan 40 till 60 km/h. Vägen var rak och området utanför vägen var gräsbe-
växt. Två situationer skapades, ”stopp” och ”följning”. I det första fallet var uppgiften 
att fixera blicken på bilen framför, gasa så länge ingen stimulus visades och bromsa så 
fort som möjligt när det visades. Under följesituationen, skulle deltagaren följa bilen 
framför på ett visst avstånd, undvika att kollidera, hålla sig i samma körfält och i övrigt 
göra som i stoppfallet beträffande stimulis. Reaktionstiden (RT) bestämdes som den tid 
det tog att släppa gaspedalen. EEG mättes liksom ögonrörelser (sidodioderna skulle ses 
utan flytta blicken). Sju äldre mellan 62 och 73 år deltog samt 8 yngre (22–30 år). 

För analyserna bildades differensen RT-P300 vilken reflekterar reaktionsprocessen. 
Korrelationerna mellan denna differens och RT samt mellan RT och P300 enskilt under-
söktes. Inga ålderskillnader konstaterades, men fler signifikanta korrelationer sågs 
mellan RT-P300(Pz) och mellan RT och RT-P300(Cz) än mellan enbart P300(Pz alter-
nativt Cz) och RT6. För medelvärden och standardavvikelser för RT, P300(Cz) och RT-
P300(Cz) sågs följande signifikanta åldersskillnader: 

• medelreaktionstiden och RT-P300(Cz) var längre för yngre jämfört med äldre i 
stoppsituationen medan tiderna var längre för de äldre i följningssituationen 
beträffande medelreaktionstiden och medel-P300 

• standardavvikelsen för RT, P300(Cz) och RT-P300(Cz) var större för äldre i 
följningssituationen. 

I övrigt var alla interaktionstermer signifikanta. Vid en jämförelse mellan de två 
situationerna inom varje åldersgrupp, fann man signifikant högre medelvärden och 
spridning för äldre genomgående för följningssituationen. För yngre var tendensen den 
motsatta för medelvärdena, alltså längre tider i stoppsituationen vilket författarna 
spekulerade kunde bero på att de var uttråkade men att de i följesituationen var mer 
alerta. Följesituationen antogs innebära en högre arbetsbelastning för äldregruppen. 

 
4.4 Träning/utbildning och utvärdering 
I en tidigare litteraturgenomgång, Hancock et al. (1990), menas att ett syfte att låta äldre 
träna i simulatorer är att de, inför körkortsförnyelse, kan utsättas för situationer som de 
vanligen tenderar att undvika, t.ex. mörkerkörning och vänstersvängar. Fördelarna är att 

                                                 
6 Pz och Cz anger olika mätpunkter på huvudet: ”parietal zone” respektive ”central zone”. 
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särskilda färdigheter kan övas under säkra förhållanden tills dess att en tillfredsställande 
nivå på färdigheten nåtts och att många träningstillfällen kan genomföras under en kort 
tid. 

Två studier har påträffats där en simulator ingått i utbildningssyfte. Kortfattat beskrivs 
hur ett träningsprogram som varade i 6 veckor om totalt 40 timmar utvärderades efteråt 
genom studier i INRETS:s simulator i Lyon och några kognitiva test, Simoes (1994). 
Fjorton personer 60+ år (i snitt 67,5 år) deltog i programmet. Hälften av dem hade 
tidigare genomgått simulatortest hos INRETS, hälften hade inte gjort det. Prestationerna 
jämfördes med två andra grupper som inte deltog i träningsprogrammet, 21 äldre (också 
60+) och 10 yngre. Simulatorn beskrivs inte närmare. 

Syftet var att förbättra äldres bilkörning genom att identifiera vilka problem som finns, 
välja en adekvat lösning, överföra kognitiva färdigheter från en situation till en annan 
och utvärdera självkorrektion av beteende. Med reservation för feltolkning av den något 
svårlästa skrivningen, sågs att på testen presterade försöksgrupperna bättre efter 
träningen jämfört med före. Beträffande simulatorförsöken, fanns den enda signifikanta 
skillnaden mellan yngregruppen och övriga grupper för andelen korrekta svar (yngre 
hade fler rätta svar). 

I den andra studien förekom tre grupper av äldre deltagare: en som genomgick simula-
torträning (26 personer), en som tränade upp snabbheten av beslutsprocesser (51 perso-
ner) samt en kontrollgrupp som inte övade på något (27 personer), Roenker, Cissell, 
Ball, Wadley & Edwards (2003). De två första grupperna hade en reduktion av UFOV 
på mer än 30 %. I simulatorn (av modell L-225, Doron Precision Systems, 35 mm 
projektionssystem med ratt, gas- och bromspedaler samt instrumentbräda) mättes enkla 
reaktionstider och valreaktionstider (SRT respektive CRT). Uppgiften för deltagaren i 
den första varianten, var att bromsa så fort som möjligt när två röda lampor tändes. När 
reaktionstiden för olika valmöjligheter skulle mätas, presenterades vägmärken och 
deltagaren skulle reagera på dem som saknade ett rött snedstreck genom att bromsa när 
märket visade en cyklist eller fotgängare eller svänga i den riktning pilar pekade. Det 
gjordes även en utvärdering av körprestationen genom ett körpass (knappt 25 km långt) 
på verklig väg. Därvidlag bedömdes på en tregradig skala (0=mycket osäker till 
2=säker/lämplig) förmågan att hålla bilen rätt i körfältet och trafiken, förmågan att 
accelerera, bromsa och stanna på ett mjukt sätt, vidare användning av körriktingsvisare, 
avsökning, val av tidluckor, genomförandet av svängar samt hastighetshållning 
(stannandet vid stopplinjer bedömdes emellertid på en fyragradig skala). Simulator-
gruppen tränade på att undvika kollisioner, köra genom korsningar och avsökning. För 
gruppen som övade att snabba på processer, delades övningarna in i tre nivåer. Den 
första nivån syftade till att nå under ett gränsvärde på 17 ms för UFOV-testet. Andra 
nivån innebar en identifieringsuppgift för centrala stimuli och att också lokalisera 
perifera objekt på upp till 30º excentricitet och den tredje nivån liknade den andra men 
de perifera målobjekten var omgivna av distraherande objekt. Alla grupper testades före 
och efter träningen i simulatorn, med vägtestet och UFOV. Deltagarna blev också 
kallade till en uppföljning 17–19 månader efter eftertestet. Av de 26 personerna i 
simulatorgruppen, genomförde 22 personer (63–81 år; medelålder 72 år) både för- och 
eftermätningen (tre personer föll bort pga. simulatorsjuka och en pga. fel på utrust-
ningen) och 14 deltog i uppföljningen. I den andra försöksgruppen fullföljde 48 perso-
ner försöket (59–86 år; medelålder 72 år; 2 föll bort pga. simulatorsjuka och 1 hade 
slutat köra) och 28 återvände till uppföljningen. I kontrollgruppen var det 25 som 
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fullföljde (55–80 år; medelålder 69 år; 2 avbröt) och 18 personer ställde upp på upp-
följningen. 

Resultatet visade att för UFOV-testen fanns gruppskillnad, tidsskillnad samt en signi-
fikant interaktion mellan grupp och tid. Kontrollgruppen hade vid förtestet signifikant 
mindre UFOV-reduktion än de två försöksgrupperna. Hos ”processgruppen” sågs en 
förbättring efter träningen, vilken fanns kvar vid uppföljningen. De två andra grupperna 
hade ungefär samma resultat under hela försöket. Enkel reaktionstid visade sig inte 
påverkas av träningen, inga signifikanta skillnader eller interaktioner noterades. För 
CRT fanns däremot en gruppskillnad, tidsskillnad samt en signifikant interaktion mellan 
grupp och tid. Kontroll- och simulatorgruppen var tämligen konstant hela tiden, medan 
processgruppen förkortade reaktionstiderna kontinuerligt. Det generella omdömet om 
prestationen på verklig väg blev mer positivt efterhand. Vid första tillfället fick kontroll-
gruppen högst poäng, men vid körningen efter träningen sågs ingen skillnad mellan de 
tre grupperna. Simulatorgruppen, som närmade sig de två andra gruppernas prestation 
vid eftermätningen, föll vid uppföljningen tillbaka till den nivå som gruppen hade från 
början. En tendens till förbättring sett över hela försöksperioden sågs hos process-
gruppen. Studeras delkomponenterna i köromdömet, visade det sig att fem av åtta 
komponenter gav signifikanta grupp-tid-interaktioner. Resultaten visade att simulator-
träning ledde till en förbättring av moment som just simulatortränades (svängar och 
användande av körriktningsvisare) men att effekterna vanligen var tillfälliga och hade 
försvunnit vid uppföljningen. För processgruppen sågs färre farliga manövrer under 
körningen och snabbare reaktioner på komplexa visuella uppgifter. Dessa förändringar 
bestod till skillnad från den andra försöksgruppen även vid uppföljningen. Författarna 
tog i diskussionen upp att på vissa områden var deltagarnas prestation nära felfri och att 
flertalet tog god tid på sig vid körprovet (i snitt kördes den 22,5 km långa sträckan på en 
timma). Vidare föreslogs en förklaring på att processgruppens förmågor bestod längre 
än simulatorgruppens: att träna såsom processgruppen gjorde i denna studie, var i större 
grad av interaktiv natur än simulatorkörningen. 

I en fransk studie, Gruau, Pottier, Davenne & Denise (2003), undersöktes hur motion 
kan påverka kvaliteten på nattsömnen och vakenheten under dagtid. En grupp genom-
gick ett 16 veckor långt träningsprogram (10 personer; medelålder 66 år) och jämfördes 
med en kontrollgrupp (9 personer; medelålder 65 år). Effekten utvärderades i en statio-
när körsimulator där bägge grupperna fick köra 90 minuter både före och efter tränings-
programmet. Försöksgruppen förbättrade sin prestation i simulatorn efter programmet 
såtillvida att de bättre höll kursen (de fick också en nattsömn av högre kvalitet och för-
bättrade sin fysiska kapacitet med 10 %).  

 
4.5 Bedömning av körförmågan 
På simulatorer som används för screening eller som ett diagnostiskt verktyg måste krav 
ställas på reliabilitet och validitet, Bylsma (1997). Det måste bli samma resultat om en 
individ testas vid mer än ett tillfälle (test-retest-reliabilitet) och olika personer ska 
komma fram till samma bedömning för samma individ (interbedömarreliabilitet). 
Bylsma diskuterar tre typer av validitet: ”uppenbar” validitet (”face validity”), 
begreppsvaliditet (”construct validity”) och prediktiv validitet. I detta sammanhang kan 
det uttryckas som att en simulator mäter egenskaper som är kopplade till verklig 
körning, att den mäter variabler som är av intresse (t.ex. framtida olyckor) samt hur väl 
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en persons framtida risker för olyckor kan skattas. Man skiljer på positivt och negativt 
prediktionsvärde för det senare begreppet. Om simulatortestet identifierar en person 
som benägen att råka ut för en olycka, är det positiva prediktionsvärdet sannolikheten 
att personen verkligen krockar under en given tid. Det negativa prediktionsvärdet 
beskriver hur sannolikt det är att en ”säker” förare enligt simulatorn, inte råkar ut för en 
olycka under en bestämd period. Enligt Bylsma har studier i syfte att bestämma en 
simulators prediktiva validitet inte genomförts. Man hamnar i ett etiskt dilemma: för att 
kunna göra det, krävs att förare som bedömts som benägna att krocka, tillåts fortsätta att 
köra tills de faktiskt blir inblandade i en olycka. 

Olika metoder för att bedöma körförmågan hos förare diskuteras av Marcotte & Scott 
(2004). En fördel med simulatorer som beskrivs är möjligheten att utsätta förare för 
situationer där undanmanövrar krävs för att undvika olyckor som inte går att repro-
ducera i utvärderingar på väg. En annan fördel är att detaljerade studier av körbeteendet 
kan göras under kontrollerade förhållanden. Nackdelarna är att trots avancerad teknik, 
kan de inte till fullo återskapa den multisensoriska körupplevelsen. Deltagarna, med-
vetna om att olyckor i simulatorer inte förorsakar kropps- eller materiella skador, 
kanske inte kör så försiktigt som de skulle göra i en verklig bil. Slutligen nämns 
problemen med simulatorsjuka.  

Utifrån körprestationen i en simulator, skulle utfallet kunna bli godkänd, underkänd 
eller att ytterligare utvärderingar krävs menar Hancock et al. (1990) och att i fall med 
svag prestation i en simulator skulle det vara obligatoriskt med ett körtest på verklig väg 
med personal som bedömer körförmågan. En ytterligare fördel som Hancock tar upp 
som nämns i den litteratur som gåtts igenom, är att i en simulator med konsekventa 
bedömningskriterier, kommer man ifrån problemet med att de kriterier för acceptabel 
körprestation som bedömningspersonalen använder kan skilja sig stort sinsemellan. 

I EU-projektet AGILE undersöktes om FOERST-simulatorn kunde användas för att 
bedöma äldres körförmåga. Personer i åldern 61–87 år, 26 män och 26 kvinnor, deltog i 
alla moment (datorbaserade tester, körning på verklig väg och simulatorförsök) i ett 
svenskt delförsök. Efter två uppvärmningspass om två minuter vardera, skulle 12 scena-
rier köras, längden på dem varierade mellan en knapp minut upp till 6 minuter. 
Felhandlingar registrerades (bedömdes efter en fyragradig skala hur allvarliga de var) 
liksom reaktionstid när ett rådjur sprang ut framför bilen på vinterväglag. Här föreslogs 
att prestationen i försöken skulle ge underlag till att antingen godkänna deltagaren/kli-
enten eller att ytterligare undersökningar krävdes.  

Endast 10 de 52 deltagarna fullföljde hela programmet, resten fick bryta, åtta redan vid 
uppvärmningspassen pga. simulatorsjuka. Det fanns en tendens att de som inte bedöm-
des som lämpliga bilförare begick fler misstag än de andra. Däremot var skillnaden 
signifikant beträffande medelreaktionstiden (tiden till att börja bromsa när rådjuret dök 
upp): för den “godkända” gruppen noterades 1,24 sekunder och för den ej godkända 
gruppen 1,64 sekunder. Slutsatsen blev att en simulator av den medelkostnadstyp till-
sammans med de scenarier som ingick i projektet, är mindre lämplig som instrument för 
att bedöma körförmågan hos äldre personer, främst beroende på den höga frekvensen av 
simulatorsjuka deltagare. Resultaten är hämtade från den inofficiella interna 
projektrapporten, Henriksson (2005). 

Validering av en ny metod för att beräkna poäng på Clock Drawing Test (se Shulman 
(2000)) gjordes med en STISIM-simulator av Freund, Gravenstein, Ferris, Burke & 
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Shaheen (2005). Simulatorn var stationär och hade 135º synfält. Körningen varade i 
30 minuter. I en stadsmiljö med andra fordon och fotgängare förekom icke separerade 
vänstersvängar (dvs. konflikter med andra trafikströmmar kunde förekomma), kors-
ningar med stopplikt och olika hastighetsgränser. Körprestationen mättes som antal 
trafikfarliga fel (kollisioner, rödljuskörning, felaktig placering i sidled i körfältet och 
felaktig placering vid sväng), olämplig hastighet (kör för fort eller sakta) samt regel-
överträdelser (svänger höger vid rött ljus, misslyckade svängar och svänger in mot 
felaktig körriktning). Baserat på dessa mått bedömdes förarna som säkra, säkra med 
restriktioner eller osäkra. Tio deltagare kunde inte fullfölja simulatorkörningen 
beroende på simulatorsjuka, därmed återstod 109 äldre personer (bland de 119 var 
medelåldern 77 år, 61–96 år). Vid analys av sambanden mellan klocktestets poäng och 
simulatorprestationen, fann författarna en god överensstämmelse mellan resultaten och 
menar att deras sätta att räkna klocktestpoäng var en pålitlig, valid och tidseffektiv 
metod att identifiera äldre förare som behöver en ytterligare utvärdering av körför-
mågan. 

I ett flertal artiklar presenteras australiska studier med syftet att använda simulatorer 
som instrument för att bedöma körförmågan hos äldre. En enkel version av STISIM:s 
simulatorer har använts. I en av studierna var sträckan som kördes 15 km lång, inklu-
derade 8 tänkbara händelser på partier med 60, 70 och 100 km/h som högsta tillåtna 
hastighet. Skillnaderna mellan två grupper av äldre (29 i åldern 65–74 år, medelålder 
69 år respektive 24 i åldern 75–85 år, medelålder 78 år) för två typer av bedömningskri-
terier analyserades av Lee, Drake & Cameron (2002). Dels analyserades ”prestations-
indikatorer” (tid för att köra sträckan; antalet hastighetsöverträdelser; korrekt använd-
ning av körriktningsvisare; antalet rätt svar på en sekundär uppgift (reagera när en 
symbol föreställande ett signalhorn visades i något av de övre hörnen av skärmen); 
antalet avkörningsolyckor), dels parametrar som beskrev manövreringen av bilen 
(kurvfel, dvs. avvikelse mellan vägens kurvatur och den linje som fordonet följde; 
skillnaden mellan vägens tangent och tangenten för bilens körriktning; rattrörelsernas 
snabbhet; placering i körfältet). Fyra av de 53 deltagarna rapporterade om känningar av 
simulatorsjuka, men inte så allvarliga att de själva ansåg sig behöva avbryta försöket.  

Bäst korrelation erhölls mellan ålder och prestationsindikatorerna, likaså var alla dessa 
indikatorer signifikant skilda mellan de två åldersgrupperna: den äldsta gruppen tog 
längre tid på sig för att köra sträckan, överskred hastighetsgränsen oftare, använde 
körriktningsvisaren färre gånger korrekt, presterade sämre på uppmärksamhetsuppgiften 
och körde av vägen oftare. Däremot var korrelationerna svaga mellan ålder och man-
övreringsmåtten och det fanns inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna. För-
fattarna ser det som ett tecken på att de automatiska processerna som förvärvats genom 
mångårig bilkörning inte försämras med åren. De tar också upp simulatorsjuka i 
diskussionen. De som drabbades av detta, antogs inte prestera sitt bästa, varför man 
närmare bör titta på hur simulatorn kan göras mer användarvänlig. 

I ett tidigare försök, med samma simulator och körlängd som i Lee et al. (2002) och 
antagligen samma scenarier (de beskrivs dock inte närmare i konferensbidraget), lät 
man en grupp äldre som inte kört under de två senaste åren (10 personer i åldern 
73–93 år, medelålder 85 år) och en grupp aktiva förare (23 st. i åldern 65–91 år, medel-
ålder 74 år) deltaga, Lee & Drake (1998). Förutom nästan identiska prestationsindika-
torer som beskrevs ovan (här delade man dock upp avkörningar och kollisioner; totalt 
sex indikatorer sålunda), gjorde försöksledaren kliniska observationer under simulator-
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körningen. Fem personer deltog i en förstudie och av de totalt 38 deltagarna, fick tre 
avbryta under övningskörningen (2 km lång) och ytterligare sju hade lättare yrsel efter 
försöket. De tre som avbröt hade symptom som kräkningar, svettningar, illamående, 
kväljningar och hyperventilation. 

Fyra av de sex indikatorerna skilde signifikant mellan förargrupperna: ex-förarna tog 
nästan 9 minuter längre tid på sig att fullborda körningen och de krockade oftare än de 
aktiva som i sin tur överskred hastighetsgränsen 4,5 gånger så ofta och använde körrikt-
ningsvisaren oftare än ex-förarna. Inga signifikanta skillnader sågs vad gäller antalet 
avkörningar eller hur man klarade uppgiften som mätte graden av delad uppmärk-
samhet, men tendensen var att f.d. förare presterade sämre. Författarna konstaterade att 
hypotesen att aktiva förare är mer körskickliga än f.d. förare, visade sig stämma. Man 
menade att en simulator kan användas för att diskriminera mellan förare av olika skick-
lighetsnivåer. Skillnaden mellan antalet hastighetsöverträdelser i de två grupperna 
menar författarna berodde på att de aktiva förarna strävade efter att hålla hastighets-
gränsen hela tiden, medan den andra gruppen möjligen inte kände sig säkra att köra vid 
högre hastigheter. Den låga svarsfrekvensen på uppmärksamhetsuppgiften trodde 
författarna kunna kopplas till äldre personers sämre förmåga till att bearbeta perifera 
synintryck. 

I en tre år longitudinell studie, Lee & Lee (2005), var syftet att finna samband mellan 
”prickar” i körkortsregistret och tio uppgifter som skulle lösas i en STISTIM-simulator. 
Samma äldregrupp (129 personer i åldern 60–88 år, medelålder 73 år) deltog och 
samma bedömningskriterier användes som i valideringsstudien, Lee et al. (2003). Del-
tagarna blev vid ett tillfälle intervjuade i 30 minuter fick köra simulatorn i 45 minuter 
och fick sedan 20 minuters återkoppling. Nio procent av deltagarna beskrev besvär med 
simulatorsjuka som lättare yrsel. Om den ansvarige försöksledaren bedömde att den 
äldre uppvisade ett osäkert körsätt, erbjöds fri rådgivning (men det var ingen som 
behövde det). Antalet olyckor och regelöverträdelser, ”prickar”, för varje deltagare 
inhämtades från register som jämfördes med antalet självrapporterade prickar. Ett 
respektive två år efter simulatorkörningen inhämtades uppgifter om eventuellt nya 
prickar i registret och deltagarna kontaktades även själva för att meddela antalet 
förseelser tillsammans med genomsnittlig körsträcka per vecka. En jämförelse av de 
380 självrapporterna med uppgifter från registret, visade att i 48 fall rapporterades färre 
prickar än vad som fanns i registret. Alla deltagare ådrog sig minst en anmärkning under 
de tre åren, största antalet under ett år var fem prickar. Sex av de 129 ursprungliga 
deltagarna kunde inte nås under uppföljningen, varför 380 observationer återstod. 

Negativ korrelation fanns mellan deltagarens ålder och var och en av de 10 bedöm-
ningskriterierna. Efter att hänsyn tagits till deltagarens ålder, kön och körsträcka, fann 
författarna att två av de 10 uppgifterna i simulatorn hade ett signifikant samband med 
antalet prickar i registret. Den ena, ”Användning av körriktningsvisare”, gick ut på att 
föraren skulle köra förbi ett hinder som blockerade vägen vid ett vägarbete och åter-
vända till det inre körfältet (vänstertrafik i Australien) så snart som möjligt. Den andra, 
”Arbetsminne”, handlade om att på fem minuter memorera fem gatunamn och fem 
manövrer (svänga höger eller vänster) för en körrutt markerad på en karta. Deltagaren 
ombads efter 10 minuters körning i simulatorn återge färdvägen som memorerats. I 
diskussionen nämner författarna begränsningar med studien: att könsfördelningen var 
ojämn och att deltagarna inte ska ses som ett representativt urval ur populationen äldre 
förare. Dessutom reflekterar prickarna i registret inte hur allvarlig en trafikförseelse var. 
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Möjligheten att använda Virtual Reality-(VR)-teknik i simulatorer för att utprova nya 
bilmodellers ergonomi, undersöktes av Dymott och kollegor (2003), se även Ruspa, 
Scheuchenpflug & Quattrocolo, (2003). Två typer av VR-system jämfördes. I den ena 
varianten bar deltagaren ”shutter”-glasögon för att uppnå stereoseende (system 1; dessa 
deltagare fick även köra bil på riktig väg). Framför honom/henne visades vägscenarier 
på en skärm och i övrigt fanns bilsäte, instrumentbräda, ratt, växelspak och pedaler. 
System 2 var ett visuellt ”immersive” VE-system. Deltagaren hade en ”hjälm” vari 
bilder projicerades så en runtombild skapades tillsammans med grafik som skulle före-
ställa hur förarens kropp rörde sig (sensorer var placerade i handskar och på hand-
lederna). I övrigt hade även denna version primära reglage såsom ratt etc. Deltagarna 
rekryterades ur tre åldersgrupper (18–23 år; 30–50 år och över 65 år; medelåldern var 
23, 38 respektive 68 år). Från varje åldersgrupp deltog 6 män och 6 kvinnor (totalt 
36 personer) i försöket med system 1 medan man för system 2 bara kunde rekrytera tre 
äldre kvinnor ur äldregruppen (sålunda totalt 33 deltagare). De fick köra scenarier där 
ergonomiska aspekter kan ha betydelse för prestationen på en uppgift. Scenarierna var 
följande: hålla konstant hastighet på en rak landsväg; bromsa i en kritisk situation, efter 
att en signal gavs; köra på en stadsgata med trafiksignaler; omkörning på motorväg; 
fickparkering samt att köra in i ett trångt garage. 

Åldersskillnader kommenteras sparsamt i texten varför resultat har avlästs ur figurer. 
Medelhastigheten på raksträckan var lägre för medelålders män och äldre jämfört med 
övriga grupper samtidigt som de körde något fortare i system 1. Generellt var hastig-
hetsspridningen i simulatorerna större än på verklig väg. Reaktionstiden (tid mellan 
signal och bromsinitiering) var längst för äldre, särskilt i system 2, dessa tider var 
generellt något längre än i system 1. Arbetsbelastningen mätt med NASA TLX var 
totalt sett högst för den yngsta gruppen och som lägst för mellangruppen. För två 
scenarier (köra in i garage och följa trafiksignaler) i system 1 uppmättes förhöjd belast-
ning för de äldre, vilket tyder på bristande bildåtergivning (svaga visuella ledtrådar). Ett 
par personer blev simulatorsjuka, se närmare nästa kapitel. 

I en genomgång av artiklar från perioden 1994–2003 som behandlade olika sätt att 
bedöma körförmågan hos förare med demens tar författarna upp tre simulatorstudier, 
Adler, Rottunda & Dysken (2005). En av dem beskrivs på annan plats i föreliggande 
litteraturgenomgång, sidan 50 Cox et al. (1998). I Adlers referat av Shua-Haim & Gross 
(1996) nämns inget om åldern på de 41 deltagarna med AD enligt DSM III-R. Utvärde-
ring gjordes med hjälp av Intex Driving Test Equipment of Scranton som har två delar, 
varav en var simulerad körning men någon beskrivning av simulatorn och scenarier 
gavs inte. Ingen person med ett MMSE-poäng som var 19 eller lägre klarade körtestet, 
dessutom hade de flesta som misslyckades 22 poäng eller lägre. Författarna drar 
slutsatsen att personer som uppnår 22 poäng eller lägre på MMSE borde genomgå 
körprov.  

Studien i den tredje artikeln, Szlyk, Myers, Zhang, Wetzel & Shapiro (2002), som Adler 
med kollegor refererar, använde sig av en Atari-simulator (med automatisk växellåda) 
för att jämföra prestationen på neurologiska test- och körbeteendet i simulator. Baserat 
på MMSE-poäng, delades 22 deltagare (67–91 år, medelålder 76 år) in i två grupper, en 
med personer med misstänkt demens (7 män och 1 kvinna) och en kontrollgrupp med 
7 män och lika många kvinnor. Efter en 10–15 minuter lång övningskörning i simula-
torn, följde en 8 minuter lång körning med utmaningar då deltagarna var tvungna att 
fatta aktiva beslut om sin körning. Man fann signifikanta skillnader mellan grupperna 
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för två av simulatormåtten: de med misstänkt demens överskred mittlinjen oftare och 
körde också långsammare än deltagarna i den andra gruppen. 

 
4.6 Simulatorsjuka 
En stor nackdel med simulatortillämpningar kan vara problem med simulatorsjuka. 
Försöksdeltagaren blir t.ex. illamående, får yrsel och kan kräkas. Marcotte & Scott 
(2004) menar att ju mer realistisk en simulator är och deltagarna får en känsla av 
rörelse, desto mer sannolikt är det att de blir illamående. Så tycks fallet vara särskilt för 
äldre personer och då speciellt kvinnor. 

I detta kapitel refereras först några studier som ägnat lite större intresse åt fenomenet, 
till exempel låtit deltagarna efter försöket (ibland även före) fylla i formulär för att 
beskriva de eventuella obehag som följde pga. simulatorkörningen. Avslutningsvis 
sammanfattas i en tabell några fakta om de studier som rapporterat om simulatorsjuka. 

En mindre studie av hur försöksdeltagare uppfattade simulatorkörning gjordes inför 
AGILE-projektet av IfADo, Hagenmeyer & Sommer (2004). Samma simulator som 
VTI FOERST användes, men IfADos version var statisk. Tolv äldre (60–77 år; medel-
ålder 69 år) och tretton yngre (19–31 år; medelålder 25 år) deltog. De scenarier som 
utvecklats inom AGILE testades. Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning 
äldre förare kan lära sig hantera simulatorn, hur lång tid som krävs för att de ska bli 
vana vid att köra i den, accepterandegraden och simulatorsjuka. 

Flertalet av de äldre saknade känsla för hur simulatorn reagerade vid acceleration och 
menade att upplevelsen inte var verklighetstrogen. En följd av detta blev upprepade 
motorstopp. Liknande uppfattning hade deltagarna om bromsbeteendet. Kopplingen 
bedömdes som neutral (varken bra eller dålig) eller godkänd av majoriteten, medan de 
simulerade ljuden ansågs som dåliga av över hälften av de äldre deltagarna. De flesta 
hade inga problem med att uppfatta detaljer, som vägmärken, i simulatorbilden och hur 
vägen och vädret gestaltades fick höga poäng. Dock hade nästan alla problem med att 
uppskatta avstånd, hastigheter, läget i sidled (särskilt i korsningar, vilket medförde att 
alla äldre krypkörde vid svängar). Stora effekter av simulatorsjuka erhölls. Tio av tolv 
äldre fick avbryta, de två andra hade också symptom, men fortsatte att köra ändå. 
Problemen fanns inte bara under återstoden av dagen, utan upp till 10 dagar efteråt 
rapporterades symptom (illamående och yrsel). Bland de yngre kände flertalet lättare 
illamående, men bara två var tvungna att avbryta försöket. Författarna menade att med 
en mer avancerad simulator kan kanske problemen minska, men ifrågasatte om 
simulatorer av detta utförande är lämpliga som ett verktyg att bedöma körförmågan hos 
äldre.  

I de svenska försöken inom AGILE användes VTI:s rörliga FOERST-simulator. Av de 
52 deltagarna, blev 42 mer eller mindre illamående eller hade andra obehag av simula-
torkörningen, dvs. 80%. Här sågs inga skillnader mellan könen, en exakt lika stor andel 
av männen som av kvinnorna beskrev symptom på simulatorsjuka. Endast tio deltagare 
fullföljde hela programmet bestående av 12 scenarier (med varaktighet på vardera 
1–4 minuter). Resten fick avbryta, åtta redan under uppvärmningspassen. Många fick 
avbryta under ett scenario som bestod av körning i stadsmiljö med många svängar i 
korsningar. Efter simulatorkörningen fick deltagarna ange vilka besvär de hade (t.ex. 
huvudvärk, yrsel, svettningar) och även ange hur känsliga de var för åksjuka vid färd i 
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bl.a. bil. Att simulatorsjuka och åksjuka uppkommer av olika anledningar framkom 
tydligt. Det fanns deltagare som bedömde att de inte alls var känsliga för åksjuka 
(markerade 1 på en 7-gradig skala) samtidigt som de rapporterade om symptom efter 
simulatorkörningen. Å andra sidan uppgav alla av dem som klarade simulatorkörningen 
utan att uppleva obehag, att de inte var känsliga för åksjuka. 

I försöket som beskrivs i Dymott et al. (2003) och Ruspa et al.(2003), se sid. 60, fick 
deltagarna fylla i en enkät efteråt, Simulator Sickness Questionnaire (SSQ), se 
Kennedy, Lane, Berbaum & Lilienthal (1993). Deltagaren ska på denna typ av enkät 
ange i vilken omfattning (inget alls; något; måttligt; mycket) de kände något av de 
27 specificerade symptomen. När sammanslagna data från bägge VR-simulatorerna 
analyserades, fann man en signifikant åldersskillnad. Vidare framkallade System 2 totalt 
sett signifikant mer simulatorsjuka (högre poäng på SSQ): 4 av 33 (en yngre och tre 
äldre) kunde inte fullfölja försöket pga. akut simulatorsjuka (en medelålders fick av-
bryta av samma skäl i system 1). System 2 tycktes ge mer problem med illamående än 
system 1, men samtidigt färre oculomotor-symptom och mindre desorientering. Äldre 
kvinnor var särskilt drabbade av illamående menade författarna. En orsak som bidrog 
till besvären, fördröjningen mellan huvudrörelser och bildframställningen, sades minska 
framöver tack vare bättre bildteknik. I väntan på det, menar författarna att en gradvis 
tillvänjning vid simulatorerna kan minska simulatorsjukan så att några större problem 
inte orsakas vid tillämpningar. 

Fenomenet studerades också närmare av Rizzo, Sheffield, Stierman & Dawson (2003) 
under beteckningen simulatoranpassningssyndromet (SAS). I SIREN-simulatorn lät 
man 164 personer köra vilka deltog i ett större projekt om riskfyllda äldre förare. Av 
dessa hade 102 ingen känd neurologisk sjukdom, 44 hade haft stroke och 18 led av 
demens av typ Alzheimers. Personer som kände till att de hade åksjukeproblem 
exkluderades. En landsväg med två körfält skapades i simulatorn, där händelser som 
skulle kunna leda till krascher varvades med händelselösa partier. Körningen tog upp till 
30 minuter. Följande mått på styr- och bromsbeteende registrerades: standardavvikelsen 
av rattens position, rattrörelser större än 6º åt något håll och antal gånger bromspedalen 
trycktes ner minst 30 % av maximal nedtryckning. Efter körningen fick deltagarna 
besvara en enkät och på en sjugradig skala bedöma eventuella besvär som ökad kropps-
temperatur, långtråkighet, svindel, ansträngda ögon, huvudvärk, yr i huvudet, illa-
mående, nervositet och trötthet. Denna enkät baserades på SSQ enligt Kennedy et al. 
(1993) och MSQ (Motion Sickness Questionnaire) enligt Kellogg, Kennedy & Graybiel 
(1965). En total diskomfortpoäng beräknades. Av de 164 deltagarna, fullföljde 130 st. 
För 32 av de 34 som avbröt, kunde man matcha med personer som inte avbröt med 
avseende på kön, ålder, neurologisk sjukdom och scenario som kördes.   

Resultaten visade, vilket var oväntat, att yngre rapporterade högre diskomfortpoäng men 
att ålder inte hade samband med om man fick avbryta eller inte. Kvinnor hade högre 
diskomfortpoäng och det var mer sannolikt att de avbröt försöket jämfört med män. 
Enkla analyser visade inga samband mellan nedsatt neurologisk funktion och diskom-
fort eller andelen som avbröt, men om man kontrollerade för ålder och kön samt slog 
samman de två sjuka grupperna, var det mer sannolikt att de avbröt (men sjukdomen 
kunde inte prediktera diskomfortpoäng). Man såg inga samband mellan styr- och 
bromsbeteende och graden av de besvär deltagarna rapporterade, men de som avbröt 
bromsade oftare än de som kunde fullfölja hela försöket. De som avbröt, hade vidare 
högre diskomfortpoäng totalt och även högre grad av nervositet, yrsel, förhöjd kropps-



 

VTI rapport 581 63 

temperatur och illamående. Därför skulle de symptom som inte diskriminerade mellan 
dem som fullföljde och dem som avbröt uteslutas från enkäter om simulatorsjuka (så-
som långtråkighet, ansträngda ögon, huvudvärk och trötthet). När gruppen som avbröt 
jämfördes med den matchade gruppen som inte avbröt, fann man inte att höga diskom-
fortpoäng medförde något onormalt körbeteende innan försöket avbröts. Författarna 
resonerade om varför fall med avbrutna försök fanns samtidigt som SAS inte tycktes ha 
förekommit (låga poäng): deltagarna kanske blev nedslagna av hur de uppfattade sina 
prestationer, var trötta eller hade ont om tid. Andra kanske beskrev mindre problem med 
SAS för att i stället visa vad de trodde de borde ha känt eller vad försöksledaren vill 
höra alternativt vad de önskade att försöksledaren skulle få veta. Exempelvis kan 
möjligen de som led av sjukdom vilja dölja obehaget och anstränga sig mer för att 
fullfölja försöket för att inte verka ”svaga”. På liknande sätt, kan män känna sig 
tvingade att fortsätta eftersom det kan anses vara mer socialt accepterat för kvinnor att 
beskriva obehag för andra än det är för män. 

I följande tabell presenteras några fakta om de studier som beskrivit simulatorsjuka hos 
deltagarna. 
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Tabell 1  Några fakta om de studier som rapporterar om simulatorsjuka. 

Studie Antal 
deltagare 

Dynamisk 
(D) eller 

stationär (S) 
simulator 

Typ av scenario Bild-
system 

Antal med 
symptom/som fick 

avbryta 

Bolstad, 2001 16 yngre 
16 medelålders 
16 äldre 

S 
2 x 5 min. med 
varierande 
komplexitet i 
trafikmiljön 

Datorskärm 
(?) 

Fem beskrev obehagskänslor, 
illamående och huvudvärk; en 
äldre och en medelålders fick 
avbryta 

Cantin, Blouin, 
Simoneau & 
Teasdale, 2004 

15 yngre  
25 äldre  S (?) 

16 km lång med 
passage av 26 kors-
ningar 

19 tums-
skärm 

En ur varje grupp fick avbryta 

Cox, Quillian, 
Thorndike, Kovatchev 
& Hanna, 1998 

29 med AD 
21 utan AD S 

Varierande 
 

Tre skärmar 
gav 160º 
synfält 

2 i AD-gruppen avbröt 

Dymott et al., 2003 12 yngre 
12 medelålders 
12 (9) äldre 

S 
Landsväg, stadsmiljö, 
garage 

100ºx60º 
projicerat 
på vägg 

1 yngre och 3 äldre i en del, 
1 yngre i en annan del av 
försöket 

Edwards, Creaser, 
Caird, Lamsdale & 
Chisholm, 2003 

12 yngre 
12 äldre  S 

Korsningar, vissa med 
kritiska situationer 

Tre projek-
torer gav 
165º synfält 

Fem äldre och två yngre fick 
avbryta (40 resp. 14 %) 

Freund, Gravenstein, 
Ferris, Burke & 
Shaheen, 2005 

119 äldre 
S 

Stadsmiljö, svängar, 
30 min. 

135º 10 avbröt 

Hagenmeyer & 
Sommer, 2004 

13 yngre  
12 äldre  S 

Stads- och 
landsvägsmiljö 

3 moni-
torer, 120º 

10 av de äldre avbröt 
2 av de yngre avbröt 

Hakamies-Blomqvist 
L, Östlund J, 
Henriksson P & 
Heikkinen S, 2000 

35 äldre 
D 

8,6 km lång landsväg, 
mjuka kurvor 

120º, välvd 
skärm 

1 avbröt pga. illamående 

Hakamies-Blomqvist, 
Henriksson, Lundberg 
& Östlund, 2001 

41 äldre 
D 

30 + 35 km i sommar- 
och vintermiljö (30 
första km identiska 
med 58 kurvor) 

120º, välvd 
skärm 

2 avbröt pga. illamående 

Henriksson, 2005 52 äldre 
D 

Stads- och 
landsvägsmiljö 

3 moni-
torer, 120º 

42 avbröt 

Lee & Drake, 1998 10 äldre f.d. 
förare 
23 äldre aktiva 
+ 5 äldre i en 
förstudie 

S 
15 km, 8 händelser? En dator-

skärm 
3 avbröt under övningspasset, 
därutöver rapporterade 7 lättare 
yrsel 

Lee H C, Cameron D 
& Lee A H, 2003 

129 äldre 
S 

Passera korsningar; 
byta körfält. 45 min. 

En dator-
skärm 

Elva rapporterade lättare yrsel 

Lee H C, Lee A H, 
2005 

129 äldre 
S 

Passera korsningar; 
byta körfält. 45 min. 

En dator-
skärm 

9 % simulatorsjuka 

Lee, Drake & 
Cameron, 2002 

29 äldre 
24 ”äldre äldre” S 

15 km, 8 händelser En dator-
skärm 

4 rapporterade illamående 

Lundqvist, Gerdle och 
Rönnberg, 2000  

24 strokepat. 
29 friska D 

80 km landsväg, 
lågtrafikerad 

120º, välvd 
skärm 

En patient fick avbryta pga. 
yrsel. 

Merat N, Anttila V & 
Luoma J, 2005. 

24 ”yngre” 
24 äldre S 

Landsväg Halvcirkel-
formad 
skärm, 
230ºX 39º 

80 % av de äldre avbröt (gäller 
en del av studien) 

Reed & Green, 1999 6 yngre  
6 äldre 
 

S 
Rak landsväg, 40 min. Skärm, 

2,5x3,7 m 
1 person kände obehag 

Rizzo, Sheffield, 
Stierman & Dawson, 
2003 

164 äldre 
S 

Upp till 30 min på 
landsväg med kritiska 
situationer 

Projektorer 
ger 135º 

34 avbröt 

Roenker, Cissell, Ball, 
Wadley & Edwards, 
2003 

3 äldre-grupper 
(26, 51 resp. 27 
personer) 

S 
Reagera på stimuli, 
träna på vissa 
situationer 

35 mm 
projek-
tions-
system 

3, 2 och 2 personer avbröt i 
respektive grupp 

de Waard et al., 1999 21 yngre  
16 äldre  D 

15–20 min. långa, 
korsningar i stadsmiljö 

Skärm 
2x2,5 m 

6 av de äldre och 2 av de yngre 
avbröt 
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Ur Tabell 1 kan man konstatera följande: 

• När simulatorsjuka förekommer, drabbas vanligen 5–10 % av deltagarna av 
problemet.  

• Det tycks finnas ett samband mellan simulatorsjuka och ålder, då flertalet av de 
studier med fler deltagande grupper än äldre, redovisar en större andel äldre som 
får avbryta eller blir illamående. 

• I några studier är andelen som får obehag betydligt högre än 5–10 %. Dessa har 
bl.a. inkluderat körning i korsningar. 

• De flesta studierna i tabellen har gjorts i stationära simulatorer. Det är svårt att 
isolera effekten av simulatortyp (stationär/dynamisk) från inverkan av scenario-
typ. 
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5 Diskussion 
5.1 Generellt 
I de studier som jämför äldre och yngres (eller medelålders) beteende och prestationer i 
körsimulatorer, är de beskrivna resultaten vanligen inte särskilt uppseendeväckande. På 
den operationella nivån finner man oftast att äldre är långsammare i sina rörelser. 
Prestationen på sekundära uppgifter är i regel sämre, på så sätt att äldre har längre 
reaktionstider på stimuli, gör fler misstag, mindes sämre etc., se Edwards et al. (2003), 
Merat et al. (2005) och Shinar & Tractinsky (2004). Men det fanns också exempel på 
beteenden som inte kan sägas vara typiska för äldre, t.ex. att råka ut för fler kollisioner 
eller att oftare köra mot röd trafikljussignal i korsningar, se Caird et al. (2001) och 
Daimon & Kawashima (2003). I några studier finner man en prestation för äldre som är 
i nivå med andra åldersgruppers. Exempel på detta är att äldre i en studie var lika 
kapabla som yngre försöksdeltagare att använda informationstelematik eller att äldre 
mäns snabbhet att reagera på informationen i en korsning i stadsmiljö var väl i nivå med 
yngre kvinnors, se Oxley et al. (1995) och Yokochi et al. (2000). Men äldre har även 
presterat bättre än yngre deltagare. Andra studier visade att äldre hade färre hastighets-
överträdelser, reagerade mer sällan på falskalarm när de blev distraherade och höll 
bättre kontroll på fordonet i sidled när de samtidigt talade i mobiltelefon, se Maltz et al. 
(2004), Nilsson & Alm (1991) och de Waard et al. (1999).  

Vissa positiva effekter rapporterades av stödsystem, som exempelvis ökad andel byten 
av körfält utan kollisioner med ett japanskt system, Wang et al. (2004) och att äldre kan 
ha nytta av ett HUD-system, Sato et al. (2001). Samtidigt rapporteras om äldres svårig-
heter att fördela uppmärksamheten mellan en skärm och omgivande trafik alternativt 
mellan två uppgifter (särskilt om bägge dessa uppgifter är auditiva, Maltz et al. (2004)). 
För övrigt kan nämnas att för en yngregrupp sågs generellt att lite trafik medförde en 
lägre mental belastning jämfört med mycket trafik, både när ACC användes och inte 
användes; detta noterades inte i äldregruppen. Möjligen kan det bero på att även om 
äldre lärde sig använda ACC, krävdes större ansträngning för dem att göra det, Brook-
Carter et al. (2003).  

Det var bara en av de genomgångna studierna som kan ge en uppfattning om skillnader i 
äldre förares körbeteende mellan en nära identisk sträcka på väg och i simulator, 
Hakamies-Blomqvist et al. (2001). Studien visade bland annat att variationen av 
hastighet och sidoläge var större i simulatorn och också att deltagarna hade ett 
avvikande bromsbeteende. Andra studier som refererats stödjer dessa resultat; en större 
variation i simulatorn noterades i jämförelse med körning på verklig väg.  

Förutom försök att använda simulatorer för att bedöma körförmågan, har några andra 
tillämpningar än forskningsändamål inte påträffats i någon större utsträckning. Simula-
torer har, med reservation för att referenser missats under databassökningarna, utnyttjats 
sparsamt för utbildnings- och träningssyften för äldre förare. Det skulle vara intressant 
att närmare studera simulatorers potential att förbättra äldre personers körförmåga 
genom utbildning/träning. 

Avgränsningen av äldregruppen varierar stort mellan studierna. Det förekom att del-
tagare som ännu inte fyllt 60 år inkluderades i äldregruppen, som i t.ex. Mourant, Tsai, 
Al-Shihabi & Jaeger (2001) och de Waard et al. (2004) där intervallen var 58–74 
respektive 55–70 år. Det längsta intervallet för en äldregrupp, valde McGehee med 
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kollegor (2004): 52–89 år, dvs. 37 år. Med sådana grupper kan man fråga sig hur väl 
resultaten avspeglar åldersrelaterade (försämringar av) prestationer. Det är i regel först i 
70–75-årsåldern som problem med bilkörning blir märkbara, Hakamies-Blomqvist, 
Siren & Davidse (2004). I ett par av de refererade studierna har man bildat två äldre-
grupper med en särskiljande åldersgräns på 75 år. 

I det följande diskuteras närmare några centrala mått på körprestation och beteende i 
simulatorn samt några andra aspekter.  

 
5.2 Hastighet 
Oftast körde äldre långsammare i jämförelse med andra åldersgrupper, men några 
undantag fanns, se Brook-Carter et al. (2003) och Maltz et al. (2004) där inga ålders-
skillnader sågs. Någon förklaring till dessa avvikande resultat är svår att ge, möjligen 
kunde det i den senare studien bero på det låga antalet äldre deltagare (8 personer) och 
stor variation inom gruppen. Inom äldregruppen uppträder förväntade skillnader i olika 
situationer, såsom att hastigheten var lägre i ett navigeringsscenario, Mollenhauer et al. 
(1995), på vinterväglag, Hakamies-Blomqvist et al. (2001), när sekundära uppgifter 
skulle utföras, Brown et al. (2003), i simulatorn jämfört med på motsvarande väg, 
Hakamies-Blomqvist et al. (2000) eller i en komplex trafikmiljö, Horberry et al. (2006). 
Vidare körde personer med (misstänkt) demens långsammare än andra äldre, se Cox et 
al. (1998) och Szlyk et al. (2002) och samma mönster sågs för tidigare aktiva bilförare i 
jämförelse med dem som fortfarande körde, Lee et al. (2002). 

Något ytterligare oväntat resultat i paritet med det som noterades i VTI:s tidiga telefon-
studie där äldre körde med en högre medelhastighet än de yngre, Nilsson & Alm (1991) 
påträffades inte. Men hastigheten på en sträcka som hade de flesta visuella ledtrådar 
(mitt- och kantlinjer, kantstolpar samt belysningsstolpar) av de undersökta sträckorna 
var signifikant lägre än på sträckor med färre eller inga av dessa element, något som 
gällde för både äldre och yngre deltagare, de Waard et al. (2004).  

Det var färre studier som redovisade hastighetens standardavvikelse än dess medel-
värde. Ett system för att underlätta körfältsbyten, Wang et al. (2004), gav en mindre 
variation av hastigheten. En sekundär uppgift i form av telefonerande, hade en större 
negativ inverkan på äldre än yngre vad gäller förmågan att hålla en stabil hastighet, 
Reed & Green (1999). Ytterligare några studier visade på en större variation för de 
äldre. Däremot kunde inte någon skillnad ses mellan förare som körde året runt respek-
tive enbart på sommaren, Hakamies-Blomqvist et al. (2001), förmodligen, som nämnts 
tidigare, beroende på att deltagarna i de två försöksgrupperna var för lika varandra. Man 
såg heller ingen skillnad på detta mått mellan dementa och icke dementa, Cox et al. 
(1998).  

 
5.3 Sidoläge 
Det går att urskilja ett mönster, som pekar på att mindre erfarna förare håller ett längre 
avstånd från mittlinjen än andra i simulatorer. Exempelvis körde sommarbilisterna 
längre åt höger än dem som körde bil året runt, Hakamies-Blomqvist et al. (2001) och ju 
yngre deltagare, desto längre avstånd från mitten hölls enligt Shinar & Tractinsky 
(2004). I den tidiga VTI-studien, Nilsson & Alm (1991), sågs ingen effekt av ett 
telefonsamtal på de äldres sidoläge, medan yngre hade en tendens att köra längre åt 
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höger i telefonsituationen. Jämförelsen med beteendet i den ovana miljön som en 
simulator innebär med beteendet på en vanlig väg, visade också en placering närmare 
höger vägkant, Hakamies-Blomqvist et al. (2000). Att man väljer att hålla längre till 
höger än vad man gör på verklig väg, kanske beror på att området utanför vägen inte 
uppfattas lika ”hotfullt” i simulatorn: inga djupa diken eller bergväggar brukar t.ex. ingå 
i de skapade scenarierna.  

Andra studier rapporterade om vitt skilda resultat som att yngre oftare körde utanför 
kantlinjerna, eller att äldre gjorde det eller att ingen skillnad fanns mellan 
åldersgrupperna. 

I valideringsstudierna varierade det laterala avståndet mer än när motsvarande sträcka 
kördes på verklig väg, Hakamies-Blomqvist et al. (2000) och Reed & Green (1999). 
Denna skillnad blev mer uttalad för de äldre kvinnorna i Reed & Greens studie. Äldres 
variation var i regel större än yngre deltagares, både under enbart köruppgiften och när 
en sekundär uppgift lades till. Men i två studier, Imbeau et al. (1993) och Tsimhoni et 
al. (2001) fann man att äldres variation var mindre än yngres. Detta tolkades som att 
äldre prioriterade köruppgiften framför den sekundära uppgiften när den blev för 
komplex och krävde för mycket uppmärksamhet. Yngre valde att försöka lösa upp-
gifterna, vilket medförde en mer instabil körning i sidled. 

Liksom för genomsnittliga avståndet, fanns det också för variationen av den laterala 
positionen studier där inga åldersskillnader sågs. 

 
5.4 Bromsbeteende 
I de två studierna som tittade närmare på bromsbeteendet Cantin et al. (2004) och 
Strayer & Drews (2004), visade det sig att efter en initial inbromsning följde för de 
äldre deltagarna ytterligare inbromsningar med mindre kraft och större variation av 
fotrörelserna, vilket tyder på en tveksamhet i manövern. I jämförelse med körning på 
verklig väg, bromsades det oftare och hårdare i simulatorn Hakamies-Blomqvist et al. 
(2000). Äldre män bromsade oftare olämpligare än andra och gjorde det i större 
utsträckning under inverkan av alkohol enligt Quillian et al. (1999). 

 
5.5 Styrbeteende 
Variationen i rattutslag alternativt den laterala hastigheten var större i en simulator 
jämfört med liknande sträcka på väg, Hakamies-Blomqvist et al. (2000) och Reed & 
Green (1999). Ett stödsystem gjorde styrningen stabilare, Wang et al. (2004), medan en 
navigeringsuppgift medförde en större rattvinkel, Mollenhauer et al. (1995), och ju 
mindre kurvradie, desto större ökning av styrningens avvikelse, särskilt för de äldre, 
noterades av Nemoto et al. (2001). Några studier rapporterar om små/inga skillnader 
mellan olika åldersgrupper, andra beskriver genomgående större rattvinklar för äldre 
och fler korrigeringar av kursen. 
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5.6 Reaktionstider 
Reaktionstider uppmättes t.ex. för hur snabbt deltagarna reagerade på en händelse eller 
ett stimulis. Så gott som alla studier uppvisade längre reaktionstider för de äldre del-
tagarna.  

 
5.7 Avstånd till fordon framför 
Resultaten varierade, vanligen höll äldre ett längre avstånd till bilen framför, i ett fall 
höll yngre ett längre avstånd enligt Daimon & Kawashima (2003) och i några fall sågs 
inga skillnader. 

 
5.8 Kollisioner och regelöverträdelser 
I ett par studier registrerades antalet kollisioner. Äldre kolliderade vanligen oftare än 
yngre, se Caird et al. (2002), Cantin et al. (2004), Daimon & Kawashima (2003), Lee et 
al., (2002) och Quillian et al. (1999). Ett stödsystem vid körfältsbyten medförde att 
äldre krockade i mindre utsträckning än utan systemet, Wang et al. (2004), och en 
display i bilen kunde i vissa utföranden också leda till färre krascher, Sato et al. (2001). 
Äldre som nyligen slutat köra bil krockade oftare än aktiva äldre bilförare, liksom 
deltagare med demens jämfört med friska deltagare, se Lee et al. (2002) och Rizzo et al. 
(2001). 

Däremot var det fler yngre än äldre som kolliderade i ett scenario med en telefonupp-
gift, Strayer & Drews (2004). Resultatet skulle kunna ha sin grund i en annorlunda 
prioritering av uppgifterna: äldre kanske koncentrerade sig mer på köruppgiften medan 
yngregruppens uppmärksamhet mot telefonerandet ledde till en mindre säker körning. 
Jämför med sidolägets variation, där motsvarande skillnader mellan åldersgrupperna 
noterades. 

I övrigt rapporterar Caird och kollegor (2001) om fler rödljuskörningar i äldregruppen 
jämfört med yngre.  

 
5.9 Simulatorn som bedömningsinstrument 
Möjligheten att använda simulatorer som ett verktyg för att bedöma körförmågan för-
svåras av problem med simulatorsjuka. Det är dessutom tveksamt hur lämpliga simula-
torer är i en sådan tillämpning då de aldrig kan ge en fullständig illusion av bilkörning 
(bristande extern validitet). Om det dessutom generellt är som VTI:s valideringsstudie 
visade, att personer som skulle vara särskilt intressanta att testa med en simulator (t.ex. 
olycksdrabbade) uppvisar en sämre överensstämmelse mellan körning i simulator och 
på väg, måste utsikterna anses som små. Fördelen med simulatorer är naturligtvis att 
man kan skapa situationer som inte skulle gå att testa i verkligheten. 

Eventuellt skulle simulatorkörning kunna ingå som en del i procedur för att bedöma 
körförmågan men med de enda utfallen att föraren bedöms som godkänd eller kräver 
ytterligare utredning, t.ex. i form av ett körprov på väg. En annan tillämpning skulle 
kunna vara att låta den person som bedömts som olämplig vid ett praktiskt körprov köra 
i en simulator om personen finner att ett besked om att han/hon är mindre lämplig som 
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bilförare svårt att acceptera. Avsikten skulle då vara att genom exempelvis kritiska 
scenarier ge personen i fråga en högre grad av självinsikt om sin körförmåga.  

 
5.10 Tillvänjning vid simulatormiljön 
McGehee med kollegor (2004) tittade särskilt på hur lång tid som krävdes innan föraren 
uppnådde en stabil körning i en simulator. Efter bara två minuter hade nästan alla en 
stabil körning, vilket likställdes med färre än två stora rattutslag. I VTI:s validerings-
studie noterades tecken på anpassning till situationen såtillvida att de äldre ökade 
hastigheten och varierade hastigheten och sidoläget mindre allteftersom försöket pågick; 
detta visade sig tydligast i simulatorn. Samma mönster för hastigheten sågs av Shinar 
och Tractinsky (2004), medan de Waard med kollegor (1999) redovisar ett kontinuerligt 
sjunkande antal hastighetsöverträdelser för äldre.  

Att utifrån McGehee och hans kollegors studie generellt föreslå en övningstid på två 
minuter före själva starten av försöket, torde inte vara att rekommendera. Tillvänjnings-
effekter uppträder efter betydligt längre tid än bara två minuters körning. Simulatortyp, 
scenariernas utseende och försökets längd måste naturligtvis beaktas när övningspassets 
längd och innehåll ska bestämmas. 

 
5.11 Simulatorsjuka 
Det var färre studier än väntat som rapporterade om problem med simulatorsjuka. Av de 
68 simulatorstudier med äldre deltagare som presenteras i denna kunskapsöversikt, 
rapporterade 20 av dem (29 %) om deltagare som drabbats av simulatorsjuka. En för-
klaring till att dessa problem inte beskrivits mer frekvent, kan vara att de inte uppträtt 
beroende på att scenarierna varit förhållandevis enkelt utformade. Kurvor saknades 
kanske (eller så hade de stora radier) eller så förekom endast ett fåtal korsningar där 
deltagaren skulle svänga. Vissa referenser beskriver försöksupplägget och simulatorn 
knapphändigt, varför författarna skulle kunna ha valt att heller inte nämna något om 
eventuella problem med simulatorsjuka. Hur man uppskattade simulatorsjuka skilde 
mellan olika studier, varför jämförelser av omfattningen på problemen mellan studierna 
försvåras. Vid rekryteringen av deltagare till studierna förekommer det ibland att 
personer med kända åksjukeproblem exkluderas, men problem med simulatorsjuka kan 
ändå kvarstå.  

Uppkomsten av simulatorsjuka torde bero på upplevelsen att köra inte stämmer med 
verkligheten i fråga om synkronisering av bild och rörelse men även att bildens kvalitet 
kan vara låg. Men fenomenet behöver studeras närmare på ett systematiskt sätt för olika 
åldersgrupper och män/kvinnor. Hur stor roll spelar typ av simulator (dynamisk; 
statisk), vilken inverkan har bildsystemets kvalitet, t.ex. fördröjning och utbredning i 
horisontal- och vertikalled? Vilka inslag i scenarierna riskerar att framkalla mest obehag 
för deltagarna (tvära svängar, höga hastigheter)? Är vissa manövrer mer obehagliga för 
t.ex. äldre deltagare? Händer det att man avbryter ett försök av andra anledningar än 
simulatorsjuka, t.ex. man tycker sig inte kunna prestera som förväntat, men rapporterar 
om obehag?  
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5.12 Slutsatser och framtida forskning 
Simulatorstudier med äldre deltagare har främst handlat om att i forskningssyfte jämföra 
körbeteende och prestationer med andra åldersgrupper. Även om flertalet studier upp-
visade en negativ bild för äldre bilförare såsom sämre prestationer, kan man inte utifrån 
detta direkt dra slutsatsen att äldre är ”sämre” eller farligare bilförare ute i den verkliga 
trafiken. Det finns endast ett fåtal valideringsstudier varför man i de flesta fall inte har 
någon kunskap om i vilken grad körbeteendet i simulatorn speglar körbeteendet på 
verklig väg. När det gäller äldre, kompenserar de ofta för sina åldersrelaterade funk-
tionsnedsättningar. Var gränsen för hur långt man kan kompensera för att uppfylla både 
säkerhets- och mobilitetskrav är dock inte klarlagt. 

Det var i en ganska liten utsträckning som simulatorer hade använts i andra tillämp-
ningar än forskning, till exempel inom träning/utbildningsområdet. En faktor som kan 
vara begränsande i detta sammanhang är simulatorsjuka, varför det närmare bör utredas 
vad man kan göra för att undvika/minska detta problem. Den tekniska utvecklingen går 
snabbt och det kan finna goda möjligheter att minska problemen med åksjuka om man 
har kunskap om orsakerna. Simulatorer har troligtvis en god potential för att bli ett 
viktigt verktyg för att både studera och utbilda äldre förare men en hel del utvecklings-
arbete krävs dock fortfarande. 
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