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Sammanfattning
Tyngdpunkten i denna rapport ligger på att undersöka bilförarens förmåga att inhämta
symbolisk information från vägskyltar efter en krävande situation. Då korsningar är ett
exempel på krävande situationer med hög mental belastning är den konkreta frågan
som ställs: Tenderar bilförare att i större utsträckning missa visuell information i form
av trafikskyltar som presenteras i direkt närområde efter en korsning i förhållande till
om den skulle presenteras längre bort från korsningen. Resultaten visar att om visuell
information i form av vägskyltar placeras i direkt närområde efter en korsning
tenderar bilförare att i större utsträckning missa denna information än om skyltarna är
placerade längre bort från korsningen.
Nyckelord: krävande trafiksituation, vägmärke, visuell perception
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Människan och trafiken

1 Människan och trafiken
Det teknologiska samhället ställer i allt större utsträckning krav på människan att
hantera situationer som den inte är skapad för. En sådan artificiell situation är till
exempel bilkörning. Dagens utveckling inom bilindustrin har gjort det möjligt att
förflytta oss med större hastighet än vad som är naturligt för människan. Detta gör att
det ställs större krav på människan som kör bil att snabbt ta till sig information,
bearbeta den och fatta beslut i en trafiksituation. Enligt vissa forskare, som
exempelvis Pettersson (1982) och Rumar (1985) utvecklades vår förmåga att inhämta
information från omvärlden för en helt annan miljön än den högteknologiska. Detta
gör att vår perceptuella förmåga svarar mot de krav som ställs på människan när hon
går eller springer i dagsljus och därför har den vissa begränsningar i förhållande till de
krav som ställs på människan i en trafiksituation.
Med kraftigt ökade hastigheter, tätare trafik har uppmärksamhetsbelastningen i dagens
trafik blivit så stor att trafikanten ofta missar relevant information från trafikmiljön
(Helmers, Rumar & Åberg, 1977). Dessa missar kan ha allvarliga konsekvenser både
för bilföraren själv och hans omgivning och därför är det viktigt att skapa sådana
egenskaper hos trafikmiljön som optimerar vår säkerhet. Den övergripande
målsättningen för utformning av trafikmiljön är att minimera risken att trafikanten gör
misstag av olika slag. Det innebär bl.a. anpassning av trafikmiljö och fordon så att de
passar trafikantens förutsättningar och egenskaper så bra som möjligt.
Trafikantens förmåga att inhämta relevant information från trafikmiljön t.ex. i form av
den symboliska information som fås via vägmärken kan anses vara viktig för
bilförarens säkerhet. Om bilföraren inte inhämtar relevant information kan det
förorsaka att han beter sig på sådant sätt att det utgör fara för honom själv och andra
medtrafikanter. Enligt Böök & Gärling (1988) har bilförarens prestationsförmåga att
reagera på och anpassa beteendet till vägmärkesinformation redan överbelastats och
våra mentala resurser räcker inte alltid till att inhämta och bearbeta den information
som behövs för att på ett säkert sätt kunna förflytta sig (se även Rumar, 1985).
Det finns forskning som beskriver trafikantens möjligheter att inhämta relevant
information från vägskyltar under landsvägskörning (till exempel se Näätänen &
Summala, 1976). Betydligt mindre forskning har gjorts om trafikantens beteende och
hans förmåga att uppmärksamma och inhämta information när han just lämnat
krävande situationer d.v.s. visuellt komplexa och uppmärksamhetskrävande
trafiksituationer som leder till att kraven på förarens informationsinhämtning och
bearbetning ökar. Exempelvis hårt trafikerade korsningar eller andra
trafikanordningar med stor mängd information och tät trafik.
Ur trafiksäkerhetspunkt kan det dock vara lika viktigt att undersöka trafikantens
informationsinhämtning och beteende i situationer där trafikanten lämnar en krävande
situation eller utfört en annan krävande uppgift. Just den information som presenterats
i direkt närområde efter en krävande situation kan vara av vikt för att föraren säkert
skall kunna framföra sitt fordon vidare och på ett korrekt sätt agera i nästkommande
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situation. Exempelvis en bilist som är på väg att lämna en krävande situation (t.ex. en
korsning) möts av en ny vy där han måste inhämta information för att kunna köra med
större säkerhet i t.ex. nästa korsning eller för att veta hur snabbt han bör köra på den
nya vägsträckan. Med andra ord kan den information som kommer direkt efter en
krävande situation vara viktig för föraren, för att minska hans osäkerhet och med detta
göra det möjligt för bilföraren att framföra fordonet på ett säkrare sätt.
Det aktuella problemområdet består av en situation där bilförare befinner sig i en
korsning, det vill säga han ställs inför en svår och uppmärksamhetskrävande situation.
I denna situation måste bilföraren anstränga sig för att inhämta information och på bra
sätt samspela med övriga trafikanter då han kör igenom korsningen. När bilföraren
fullbordat denna krävande situation och just kommit in på den nya gatan skall han ta
in information från den nya vyn och trafikmiljön som han då möter. Denna
information som presenteras direkt i närområdet efter en korsning presenteras oftast i
form av symbolisk information som fås via vägmärken. Frågan är om bilförare har
förmåga att uppmärksamma och läsa av den symboliska informationen direkt efter en
krävande situation (t.ex. en korsning) eller tenderar han att missa denna information
på grund av den krävande situation som han just utsatts för.
Tyngdpunkten i denna rapport ligger på att undersöka bilförarens förmåga att inhämta
visuell information efter en krävande situation. Den allmänna frågan som ställs är:
Tenderar bilförare att i större utsträckning missa visuell information i form av
vägskyltar om den presenteras direkt efter en krävande situation i förhållande till när
samma information presenteras på längre avstånd efter krävande situation då kraven
på bilföraren minskat.
Då korsningar är ett exempel på sådana krävande situationer är den konkreta frågan
som behandlas i denna rapport: Tenderar bilförare att i större utsträckning missa
visuell information i form av trafikskyltar som presenteras i direkt närområde efter en
korsning i förhållande till om de skulle presenteras längre bort från korsningen.

2

Bilförarens informationshantering

2 Bilförarens informationshantering
För att säkert kunna framföra sitt fordon är bilföraren mycket beroende av olika slags
information. Bilförarens uppgift i förare-fordon-trafikmiljösystemet är att inhämta
information från trafikmiljön och med utgångspunkt från denna information fatta
beslut om vilka åtgärder som måste vidtas för att hans resa skall kunna fullföljas
(Petersson, 1982).
Här kan det handla om information som kommer från själva fordonet t.ex. ljud från
motor som indikerar hur snabbt vi förflyttar oss, information som kommer från den
omgivande trafiken t.ex. vilka andra fordon som finns på vägen som bilföraren måste
ta hänsyn till och information som ger föraren något slags upplysning om regler som
gäller i trafikmiljön i form av t.ex.. trafikskyltar.
Enligt Rumar (1985) är information inte något som finns i omgivningen och vad en
bilist uppfattar som information beror på bilistens perception dvs. hans förmåga att
uppfatta de sinnesintryck som ger honom information om omgivningen och hans
erfarenheter. Detta innebär också att vad som utgör information för en bilist behöver
inte vara information för en annan bilist och vad bilisten anser vara information
varierar från situation till situation för samma bilförare.
Alla som kör bil vet att största delen av information i samband med bilkörning
inhämtas genom syn. Det finns forskare som uppger att ungefär 90 % av all den
information som bilförare behöver förmedlas via visuella stimuli (Hills, 1980; Simms,
1985). Sivak (1996) ifrågasätter detta numeriska värde och påpekar att det dels saknas
uppgifter från vilka det numeriska värdet kan beräknas och dels saknas
mätningsmetoder som gör det möjligt att på ett meningsfullt sätt bestämma numeriskt
värde på hur mycket information i trafiken som kan inhämtas visuellt. Men oavsett
denna invändning konstaterar Sivak (1996) att informationsinhämtning vid bilkörning
är starkt beroende av seende. Helmers, Rumar och Åberg (1977) understryker också
synens helt dominerande betydelse som informationskälla i trafiken. Detta innebär att
bilförarens informationsinhämtning i trafiken är i hög grad beroende av hans visuella
perception dvs. bilförarens förmåga att uppmärksamma och uppfatta de synintryck
som ger honom information om omgivningen.

2.1 Bilförarens förmåga att ta in information genom synen
För att en bilförare skall ha möjlighet att uppmärksamma ett visuellt stimuli t.ex. en
vägskylt måste den vara placerad så att den är synlig för bilförare dvs. att den inte
skyms av andra fysiska föremål som t.ex. träd eller balkar i bilens konstruktion. En
annan viktig faktor som krävs för att bilförare skall ha möjlighet att upptäcka ett
visuellt stimuli är enligt Wickens (1992) att det har en viss styrka och hamnar i
bilförarens synfält.
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Människans synfält antas närma sig 180 grader när vi fokuserar blicken rakt fram
(Hoffman, 1998) och delas i centrala synfältet som finns kring fixeringspunkten och
perifera synfältet som omfattar området utanför det centrala synfältet. I samband med
olika beskrivningar av människans synförmåga brukar forskare prata om centralt
seende, perifert seende och funktionellt seende.
Centrala seendet omfattar ett begränsat område kring fixeringspunkten och motsvarar
det centrala synfältet. Det är specialiserat på igenkänning och dess främsta funktion är
att upptäcka och känna igen detaljer hos föremål. Det centrala seendet är avgörande
för identifikation av objekt och detaljer.
Perifera seendet motsvarar det området i synfältet som finns direkt utanför det
centrala synfältet. Det är specialiserat på spatial orienteringsförmåga och dess främsta
funktion är att registrera ljus och rörelseförändringar.
Funktionella seende omfattas av det området i synfältet där människan med
förhållandevis stor säkerhet kan urskilja och identifiera information som presenteras
perifert samtidigt som den klarar av att utföra uppgiften som presenteras i
fixeringspunkten. Det funktionella synfältet antas omfatta ett område som i de flesta
fall inte är större än 5 grader från fixeringspunkten (Samuelsson & Nilsson, 1996).
Andra forskare påstår att det funktionella synfältet kan variera från ca 1 grad till 4
grader av visuell vinkel och att dess storlek bestäms av informationstäthet och
människans förmåga att skilja den sökta informationen från bakgrunden (Mackworth,
1976 i Wickens, 1992).
För en bilförare skulle det betyda att han använder sig av det centrala och funktionella
seendet för att identifiera olika slags objekt och detaljer i trafiken t.ex. andra
medtrafikanter, vägmärken, fotgängare osv. Det perifera seendet använder bilisten för
att kunna orientera sig och registrera förändringar i det perifera synfältet. Det skulle
innebära att om bilisten ska ha en möjlighet att kunna ta in och registrera information
från trafikmiljön då krävs det att informationen som presenteras hamnar inom det
funktionella synfältet. Alltså inom det område som människan har förmåga att med
förhållandevis stor säkerhet kunna urskilja och identifiera information.

2.2 Bilförarens uppmärksamhetsförmåga
Olika forskare påpekar att det ibland händer att människan inte upptäcker information
fast den är fullt synlig och befinner sig inom det funktionella synfältet (Hills, 1980;
Pettersson, 1982; Wickens, 1992). Pettersson (1982) påpekar att huruvida en
stimulussignal upptäcks eller ej är beroende förutom av signalens styrka och huruvida
den hamnar i bilförarens synfält också av förarens uppmärksamhet,
uppmärksamhetsinriktning, förarens erfarenheter och motivation.
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Att vara uppmärksam betyder att vara medveten om något eller någons existens.
Enligt Lundh (1992) är begreppet uppmärksamhet nära förbundet med begreppet
medvetande och att vara uppmärksam innebär att vara vaken, medveten och alert.
Människans uppmärksamhet kan väckas reflexmässigt t.ex. av en yttre händelse, men
det vanligaste är att uppmärksamhetsinriktning regleras på ett viljemässigt plan dvs.
människan medvetet väljer vad han vill uppmärksamma och inhämta information om.
Dessa förhållande beskrivna av Lundh (1992) förefaller råda under normala
omständigheter. I situationer där yttre händelser avviker från det typiska är det
däremot mera troligt att människans uppmärksamhetsinriktning kommer att i högre
grad helt reflexmässigt riktas i den riktning där avvikelsen förekommer och delvis
sätta hans viljemässiga uppmärksamhet ur spel. Detta förhållande bekräftas av Wolfe
(1998) som påpekar att människans uppmärksamhet fångas i första hand av objekt
som har nyhetsvärde.
Enligt Pettersson (1982) är människans perceptuella utrustning speciellt bra på att
registrera förändringar i miljön och därför upptäcker vi snabbare det som rör sig än
det som står stilla. Detta bekräftar Rumar (1985) genom att påstå att människans
uppmärksamhet i hög grad fångas av objekt som uppvisar naturliga rörelsemönster
t.ex. en människa som springer mot ett övergångsställe. Däremot har människan
begränsad förmåga att i perifera synfältet upptäcka objekt som inte uppvisar samma
naturliga rörelsemönster som en levande organism t.ex. bilar (för vidare diskussion se
Rumar, 1985). Detta innebär alltså att människan i mindre grad kommer att
uppmärksamma objekt som är statiska t.ex. vägmärke än objekt som uppvisar
rörelsemönster. I en trafiksituation där ofta flera stimuli konkurrerar om vår
uppmärksamhet tycks det därför vara rimligt anta att bilförare oftast kommer att rikta
sin uppmärksamhet i den riktning där stimuli har högre upptäcksvärde dvs. sådana
som drar till sig uppmärksamhet genom att t.ex. vara rörliga.

2.2.1 Medveten uppmärksamhet och dess kapacitet
Lundh (1992) påpekar att viljemässigt riktad uppmärksamhet kräver mental
ansträngning och p.g.a. en begränsad mental kapacitet har vi en förmåga att medvetet
enbart uppmärksamma vissa delar av information.
Ett viktigt begrepp i detta samanhang är begränsningar i mänsklig kapacitet. Enligt de
Waard (1996) återfinns detta begrepp i många teorier som uttryck för en enkel, odelad
(eng. undifferentiated) kapacitet från vilken resurser är tillgängliga för att utföra
uppgifter. Wickens (1992) definierar kapacitet som maximum eller den högsta nivå av
processkapacitet, medan resurser representerar den mentala ansträngning som behövs
för att förbättra processens effektivitet. Schneider (1993) påpekar att ju mer krävande
en uppgift är desto mera resurser tar den i anspråk och det blir mindre mental
kapacitet över för att samtidigt utföra andra uppgifter.
I detta sammanhang får inte glömmas att människans förmåga att utföra olika
uppgifter samtidigt ökar om de inte konkurrerar om samma resurser och inte använder
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sig av samma informationskanal t.ex. det är fullt möjligt att köra bil och lyssna på
musik eller samtala med medpassagerare under normala trafikförhållande.
En annan viktig faktor i detta sammanhang är människans förmåga att genom övning
automatisera vissa uppgifter och på så sätt frigöra mentala resurser för att lättare
kunna utföra andra mer krävande uppgifter. Ur detta perspektiv borde bilförare ha
förmåga att uppmärksamma och inhämta information från vägmiljön under villkor att
hans bilkörning är tillräckligt automatiserad dvs. kräver lite av hans mentala resurser.
Samtidigt vet vi att människans förmåga att automatisera uppgifter också kan leda till
att han uppnår sådan perfektion att utförande av uppgiften sker helt automatiskt och
mekaniskt utan medveten uppmärksamhet. Ett exempel på sådan situation är när
bilisten skall förflytta sig mellan två platser och plötsligt upptäcker att han befinner
sig i målet utan att veta hur själva förflytningen gick till. Ur detta perspektiv kan det
vara rimligt anta att bilförare inte kommer att uppmärksamma information från
vägmiljön om hans bilkörning är överautomatiserad och rent mekanisk. Naturligtvis
är det troligt att bilföraren inte har förmåga att automatisera bilkörningen i alla
situationer i lika stor omfattning och därför kan kapacitetsbegränsningar vara en
rimlig förklaring till brister i bilförarens uppmärksamhet och därmed missad
information.

2.2.2 Begränsningar i uppmärksamhetskapacitet
Enligt
Wickens
(1992)
representerar
begränsningar
i
mänsklig
uppmärksamhetskapacitet en av de största begränsningar i mänsklig
informationsprocess. Alla kan vi hitta något tillfälle där vi missade att uppmärksamma
något därför att vi har blivit distraherade av något annat eller att vi hade så mycket att
ta hänsyn till att vi helt enkelt ignorerade den tillgängliga informationen. Sådana
missar i informationsinhämtning kan enligt Wickens (1992) mera formellt beskrivas
som beroende av människans begränsningar i selektiv-, fokuserad- och delad
uppmärksamhet.
Uppmärksamhets begränsningar genom selektion gör att människan selekterar bort
den information som han anser vara mindre viktig och väljer att uppmärksamma det
som är av vikt för honom i en given situation. Wolfe (1998) hävdar att människans
uppmärksamhet riktas i första hand mot det föremål som har högst prioritet. Detta
fenomen kan tydligt observeras t.ex. under bilkörning. I en sådan situation brukar vi
selektera bort ovidkommande information som inte har direkt att göra med
framkomligheten och säkerheten i samband med bilkörning t.ex. vi inhämtar sällan
information om vilken sort hus vi just har passerat förbi eller vilken bilmärke det
mötande fordon hade om de inte utgjorde fara eller var så avvikande att de drog till
sig vår uppmärksamhet.
Begränsningar i fokuserad uppmärksamhet gör att människan har svårt att koncentrera
sig enbart på en informationskälla i omgivningen dvs. människan tenderar att bli
distraherad av andra händelser. Huruvida vi kan koncentrera oss på något eller inte är
6
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naturligtvis beroende på den situation och de omständigheter i vilka människan
befinner sig i. Enligt min mening har vi förmågan att fokusera på en informationskälla
under en viss tid om situationen kräver detta men om det inte ställs sådana krav på oss
blir vi lätt distraherade av andra händelser som drar till sig vår uppmärksamhet.
Begränsningar i delad uppmärksamhet gör att människan har svårt att dela
uppmärksamhet mellan två eller flera stimuli eller uppgifter som uppträder samtidigt
och konkurrerar om samma resurser. I de flesta trafiksituationer krävs det att bilförare
uppmärksammar och blir medveten om mer än en sak i taget och i sådana fall brukar
man tala om delad uppmärksamhet. Enligt Hills (1980) gör problem som rör delad
uppmärksamhet, fält av uppmärksamhet och tidfördelning mellan ett antal visuella
uppgifter att bilförare har svårt att samtidigt upptäcka och uppmärksamma
information om han samtidigt måste koncentrera sig på någon annan uppgift.
Begränsningar i delad uppmärksamhet kan därför också tänkas leda till att människan
gör någon slags prioriteringshierarki för vilken information som skall inhämtas
beroende på hur viktig den är i given situation och huruvida denne är motiverad att
uppmärksamma den.

2.2.3 Motivation
Förarens uppmärksamhetsinriktning styrs också av hans motivation dvs. de mål och
motiv som bilförare har, bestämmer vilken information han söker och
uppmärksammar (Näätänen & Summala, 1974, 1976; Pettersson, 1982; Rumar, 1986).
Brister i bilförarens motivation leder vanligtvis till att bilförare anstränger sig mindre
för att inhämta relevant information från trafikmiljön och därför tenderar han att missa
information i större utsträckning. Pettersson (1982) hävdar att om en bilförare är
motiverad att upptäcka information som är av betydelse för honom då anstränger han
sig och söker medvetet den information som han anser sig ha behov av.
Vikten av motivation i samband med informationsinhämtning från trafikmiljön är
svårt att ifrågasätta. Om bilföraren är mycket angelägen att uppmärksamma något
söker han aktivt efter denna information och hittar den därför fortare. Till exempel en
bilförare som är hungrig söker aktivt efter vägskyltar som informerar om var han kan
få mat och med detta ökar sannolikheten att uppmärksamma sådana skyltar betydligt.
Förhållande blir omvänt om bilförare inte är hungrig och därmed inte motiverad att
aktivt söka sådan information. Detta tyder på att bilförarens motivation som styr hans
uppmärksamhetsinriktning beror på bilförarens behov som i sin tur styr hans
prioriteringar i informationsinhämtning. Vilka prioriteringar i informationsinhämtning
bilföraren kommer att göra är enligt min mening beroende inte enbart av bilförarens
motivation utan också av den aktuella situation som han befinner sig i. Till exempel är
det svårt att tro att bilförare i första hand kommer att söka och uppmärksamma
vägskylt med upplysning om närmaste matställe fast han är hungrig dvs. har motiv om
han samtidigt befinner sig i en situation som ställer höga krav på hans uppmärksamhet
och där risken att kollidera med andra trafikanter är stor. Med andra ord förefaller det
vara så att bilförarens uppmärksamhetsinriktning och informationsinhämtning inte
7
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enbart är beroende på hans motivation utan också av den givna situation som bilförare
befinner sig i.

2.2.4 Tidigare erfarenheter
Vissa forskare som till exempel Hills (1980), Pettersson (1982) och Rumar (1986)
hävdar att bilförarens tidigare erfarenheter är en viktig faktor som styr hans
uppmärksamhetsinriktning och påverkar hans tolkning av visuell information. Förares
tidigare erfarenheter av trafik gör att trafikanter skapar sig en förväntan eller mentala
modeller av hur en trafikmiljö brukar se ut, hur den fungerar och vilken viktig
information som finns att hämta och använder denna modell för att vägleda sin
visuella informationsinhämtning (Wickens, 1992). Enligt Pettersson (1982) agerar
erfarna bilförare ofta utifrån dessa modeller utan att besvära sig att inhämta ytterligare
information.
Huruvida en bilförare kommer att använda sig av sina erfarenheter och mentala
modeller i en trafiksituation förefaller också bero på trafiktätheten och om bilföraren
passerar sträckan varje dag eller inte. Exempelvis kan en erfaren bilförare tänkas i
betydligt mindre utsträckning använda sig av sina mentala modeller om han befinner
sig i en alldeles ny och för honom obekant situation där trafiktätheten är hög. Om
däremot vägsträckan inte är högtrafikerad och han passerar den dagligen kommer han
att i större utsträckning använda sig av sina mentala modeller för att vägleda sin
uppmärksamhet och informationssökning. Detta pekar på att risken för att missa
information från trafikmiljön bör öka om bilisten kör på hårt trafikerade vägar med
mycket visuell information och när han passerar vägsträckan mera frekvent.

2.3 Visuell informationsökning
Av all information som finns i trafikmiljön är inte allt nödvändigt och relevant för en
bilist och därför måste en bilförare aktivt välja bland all den tillgängliga visuella
informationen och söka den information som är viktig för honom. När bilförare söker
den visuella information som han har behov av i sin omgivning, tenderar hans
avsökningsmönster (eng. scan pattern) att bli mindre strukturerad och organiserad än
under kontrollerade förhållande (Wickens, 1992) Liksom kontrollerad sökning kan
målsökning beskrivas som styrd av kognitiva faktorer relaterade till förväntningar om
var i det visuella fältet den användbara informationen kan finnas och människan
fixerar blicken på detta område först och mera frekvent (Wickens, 1992). Mourant
och Rockwell (Mourant och Rockwell 1972 i Wickens, 1992) har studerat skillnader i
avsökningsmönster i samband med bilkörning och kommit fram till att erfarna
bilförare har ett bredare avsökningsmönster som är distribuerat längre framåt på
landsvägen. Oerfarna bilförare däremot tenderar att fokusera närmare det egna
fordonet. Detta tyder på att oerfarna förare kommer tendera att inhämta mera
information från trafikmiljön som finns i direkt anslutning till bilen, medan erfarna
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kommer i större utsträckning missa denna information och istället tendera att i större
utsträckning inhämta information som presenteras längre bort från bilen.
Människans begränsade förmåga att fullständigt genomsöka det tillgängliga visuella
området, storleken av det funktionella synfältet och högsta hastighet i vilken olika
fixeringar kan göras kan också tänkas begränsa storleken av det område som kan
genomsökas i en given tid och på så sätt påverka bilförarens möjlighet att
uppmärksamma och upptäcka information. Med tanke på att enligt Wickens (1992)
människor tenderar att börja söka information högst upp till vänster och att sökningen
av information tenderar att bli mest koncentrerad till centrala regioner av visuellt fält
kommer dessa områden att bli mera frekvent uppmärksammande och genomsökta
också i en trafiksituation.
Sättet på vilken bilist söker visuell information i trafiken kan också antas vara
beroende av situationen i vilken sökning sker, individuella skillnader mellan bilister
och hans motiv. Med detta menas att en bilförare som befinner sig i en situation där
det presenteras mycket visuell information i en given tid kommer att söka information
på ett mera selektivt sätt än bilförare som befinner sig i en situation där mängden av
visuell information är begränsad. Individuella skillnader och motiv kommer också att
påverka bilförarens sätt att söka information och selektera den.

2.4 Generella begränsningar i bilförarens informationsinhämtning
Det finns många faktorer och tänkbara förklarningar till varför bilisten missar att
uppmärksamma och avläsa information från trafikmiljön. Tillgänglig forskning inom
området pekar på ett flertal möjliga orsaker till varför bilisten missar information från
trafikmiljön och olika forskare poängterar olika faktorer.
Enligt Näätänen och Summala (1976) finns det två huvudfaktorer som gör att vi inte
uppmärksammar vägskyltar. Den första faktorn som han identifierar är begränsningar
i förarens perceptuella kapacitet. Här förknippas låg upptäckbarhet med bilförarens
begränsningar i det visuella systemet eller hans kapacitet att dela uppmärksamhet
mellan olika stimuli. Den andra faktorn är om bilförarens motivation minskar. Enligt
detta förklaringssätt upptäcker bilföraren inte vägskyltar därför att han inte upplever
dem som viktiga i given situation (se även diskussion i avsnitt 2.2.1).
Näätänen och Summala (1976) pekar också på andra faktorers betydelse i detta
sammanhang. Bland annat hänvisar de till studier som visar huruvida vi upptäcker en
skylt eller ej delvis beror på de fysiska egenskaperna hos trafikskylten. Bilförare
tenderar i detta sammanhang att snabbare upptäcka information som är fluoriserande
och om den avviker från omgivning. Vidare hänvisar författarna till studier som visar
att bilförare tenderar att prioritera vissa trafikmärken framför andra beroende på hur
viktiga de upplever att de är och påstår att sannolikheten med vilken en vägskylt
uppmärksammas beror på den information som presenteras på den dvs. en trafikskylt
9
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som bilförare uppfattar som viktig upptäcks oftare än en generell varningsskylt (se
även Rumar, 1985).
Helmers, Rumar och Åberg (1977) hävdar att bilförare vanligtvis ser vägmärket först
vid relativ små perifera vinklar och förmodligen är identiferingsvinklarna så små att i
en verklig situation är det nödvändigt för bilföraren att fixera direkt på ett vägmärke
för att kunna avläsa det. Ur detta perspektiv kan en möjlig förklaring till missad
vägmärkesinformation vara att information som presenteras utmed vägkanter inte
hamnar inom det funktionella synfältets vinkel, inom vilken människa har möjlighet
att avläsa information. Med tanke på att det funktionella fältet bara omfattar ca 5
grader runt fixeringspunkten och att vi gör omkring 70-80 % av alla ögonfixeringar
inom ett område som motsvarar ca 5 grader från förarens ögonhöjd och
framförvarande vägscenario dvs. ett område som motsvarar det funktionella synfältet
(Samuelsson & Nilsson, 1996) kan dras slutsatsen att trafikmärken hamnar under
normala förhållande i förarens perifera synfält när avståndet mellan vägmärke och
bilen är litet och bilisten riktar blicken rakt fram.
För att på ett lättare sätt kunna motivera denna slutsats görs följande antagande.
Vägbredden är ca 4 m och vägmärket är placerat på ca 10 m avstånd rakt fram från
bilen Under sådant förhållande blir bilistens funktionella synfält ca 175 cm. Med
tanke på att vägbredden är större än det funktionella synfältets område (i vårt fall 4 m
resp.1,75 m) hamnar vägmärket i det perifera området som är specialiserat på att
registrera ljus och rörelseförändringar. Vägmärken är statiska och drar inte förarens
uppmärksamhet till sig, därför ökar sannolikheten att missa den information som
presenterats. Naturligtvis ändras detta förhållande ju längre bort vi kan fokusera
blicken därför att bredden på det funktionella fältet växer ju längre bort vi har fokus
t.ex. när vi fokuserar blicken 100 m bort blir det funktionella fältet ca 17,5 m.
Rumar (1985) antyder att vägskyltar är det bästa exempel på kognitiv filtrering som
trafikanten gör dvs. att bilförare ”filtrerar bort” vägskyltar p.g.a. kognitiva faktorer
som t.ex. erfarenheter, motiv, förväntningar och begränsningar i mänsklig kapacitet,
men påpekar också att det första steget i registrering av trafikskyltar påverkas av
perceptuell filtrering dvs. filtrering som sker p.g.a. fysiologiska begränsningar i
människans sinnen ärvda från våra förfäder.
Helmers, Rumar och Åberg (1977) påpekar att trafikanten ofta missar relevant
information p.g.a. uppmärksamhetsbelastning som orsakas av ökad hastighet, tätare
trafikflöden och hög frekvens av korsningar. Rumar (1985) bekräftar detta och
poängterar att begränsningar i mänsklig kapacitet orsakar att informationskanal som
bilförare använder (dvs. främst den visuella kanalen) blir överbelastad i situationer
med mycket hög informationstäthet i samband med t.ex. stadskörning.
Näätänen och Summala (1976) framhäver att under landsvägskörning kan
begränsningar i mänsklig kapacitet inte förklara varför bilförare missar information
från trafikskyltar. Men under stadskörning kan begränsningar i mänsklig kapacitet
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vara en viktig faktor för att förklara hög frekvens av de fall då bilförare inte
uppmärksammar trafikskyltar.
Den forskning som finns inom området beskriver i allmänna termer bilförarens
möjligheter att inhämta information från trafikmiljön. Att bilförare missar information
från trafikmärken kan generellt bero på dålig sikt, fysiska egenskaper hos
trafikskylten, att trafikskylten inte hamnar inom det funktionella synfältet och
bilförarens kapacitets begränsningar. Det förefaller också vara så att bilförare
huvudsakligen missar information från trafikskyltar på grund av de perceptuella och
kognitiva begränsningar som bilförare har men är också beroende av sådana kognitiva
faktorer som erfarenhet, motivation och förväntningar. Vilket förklaringssätt som kan
anses vara mest lämplig för att förklara varför bilförare missar information tycks bero
på den aktuella situationen i vilken bilförare befinner sig i och vilka krav den
situationen ställer på honom. Det förefaller också vara så att uteslutning av kognitiva
eller perceptuella faktorer i ett försök att förklara varför bilförare missar information
från trafikmiljön i en given situation verkar vara omöjligt och därför måste alla
faktorer tas i beräkning.
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3 Förarens informationshantering i komplexa
situationer
Som framgår av ovanstående anses bilförarens förmåga att uppmärksamma och
inhämta information från trafiken variera beroende på situationen och de krav som
den ställer på honom. Den situation som är av intresse i detta arbete är bilförarens
förmåga att inhämta information efter en krävande situation. Därför är det motiverat
att utöver dessa generella begränsningar i bilförarens informationsinhämtning som
presenterades tidigare också beskriva de faktorer som bedöms påverka bilföraren i
och direkt efter en krävande situation.
Skillnaden mellan bilkörning på landsväg och i en uppmärksamhetskrävande situation
verkar huvudsakligen bestå av den visuella komplexiteten i trafikmiljön och de krav
som ställs på bilförarens uppmärksamhet i förhållande till hans tillgängliga
uppmärksamhetsresurser. Förhållandet mellan krav och tillgängliga resurser definierar
de Waard (1996) som mental belastning och därför förefaller graden av mental
belastning utgöra största skillnaden mellan dessa två situationer.
Detta påstående bekräftas bl.a. av Pettersson (1982) och de Waard (1996). Pettersson
(1982) framhåller att bilförare som kör på landsväg där krav på uppmärksamhet är
lägre kan antas vara mindre belastad än bilförare som befinner sig i situationer där det
ställts stora krav på hans uppmärksamhet och ett stort antal snabba beslut krävs. de
Waard (1996) framhäver att en ökning i trafikintensitet (komplexitet) leder till att krav
på människans uppmärksamhet och informationsbearbetning ökar och tar mer resurser
i anspråk. Samuelsson och Nilsson (1996) hävdar i sin tur att det finns ett starkt
samband mellan den visuella komplexiteten i en trafiksituation och i vilken
utsträckning människor upplever samma situation som kognitivt belastande.
Av detta framgår att mental belastning dvs. förhållande mellan prestation och krav är
den viktigaste faktor som påverkar bilförare i en krävande situation. Detta innebär att
utöver dessa generella begränsningar i informationsinhämtning som beskrivs tidigare
måste man i sådan situation ta hänsyn till och titta närmare på hur ökade krav från
trafikmiljön och ökad mental belastning påverkar bilförarens prestation att
uppmärksamma information, vilka möjligheter har bilförare att kompensera för de
ökade krav som ställs på honom, vad händer när informationsmängden ökar och hotar
att bli större än förarens kapacitet och hur påverkas bilförarens funktionella synfält av
den ökade mentala belastningen.
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3.1 Effekten av ökade krav och ökad mental belastning på
prestationsförmåga
De begränsningar i mental kapacitet som människan har kan leda till att våra mentala
resurser inte alltid räcker till när kraven på uppmärksamhet i trafikmiljön ökar.
Wickens (1992) framhåller att om en uppgift kräver mer resurser än vad som finns
tillgängligt resulterar det i försämrad prestation. Detta förhållande bekräftas av de
Waard (1996) och framställs i en modell som beskriver förhållande mellan mental
belastning, prestation och krav (se figur 1). de Waard definierar i sin modell sex
regioner: D, A1, A2, A3, B, C . Region D beskriver låg mental aktivering som t.ex.
resultat av monotona uppgifter. Dessa lågkrävande uppgifter kan resultera i ökning av
uppgiftens svårighetsgrad och mental belastning genom reducerad kapacitet. En
reduktion av kapaciteten kräver att större delen av den återstående tillgängliga
kapaciteten måste användas för att utföra samma uppgift och därför ökar den mentala
belastningen. I region A2 har människan förmåga att utan ansträngning klara de krav
som uppgiften ställer och prestationen förblir oförändrad. I region A1 och A3 minskar
inte prestationen men där krävs en ökning av ansträngningen för att klara av
uppgiften. Om kraven fortfarande ökar kan människans förmåga till kompensation
(ansträngning) överstiga en kritisk punkt och prestationen börjar sjunka. I region B
påverkas prestationen av de krav som ställs och därför minskar prestationen till en
miniminivå (region C).

Figur 1. Generellt förhållande mellan mental belastning, prestation och krav
(efter de Waard,1996)
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Enligt de Waard (1996) gäller en sådan relation mellan krav, mental belastning och
prestation generellt för varje separat resurs dvs. ovan beskrivna förhållande gäller
även för bilförarens förmåga att uppmärksamma visuell information. För en bilist som
befinner sig i situationen där krav på honom ökar skulle det innebära att hans förmåga
att upptäcka visuell information börjar sjunka när han inte kan anstränga sig mera
eller på annat sätt kompensera för de ökade kraven.
Den största svagheten med modellen för den aktuella problemställningen är att den
inte beskriver vilka förhållande som gäller när kraven på människan minskar och
därför kan den enbart användas för att beskriva bilförarens prestationsförmåga och
mentala belastning i situationer där krav på bilförare ökar. Andra modeller som
beskriver bilförarens prestationsförmåga och mentala belastning i situationer där krav
på bilförare minskar saknas. Det är också svårt att hitta litteratur om människans och
med detta även bilförarens reaktioner när kraven på honom minskar.
Med tanke på att enligt de Waard (1996) sjunker inte prestationsförmågan direkt vid
ökade krav utan en viss tidsfördröjning föreligger, det kan misstänkas att i situationer
där kraven minskar, återhämtar sig inte människan direkt utan hans
prestationsförmåga förblir lägre också en viss tid efter att kraven minskat. För
bilföraren innebär detta att han kommer att prestera sämre också en stund efter då han
lämnat en krävande situation.

3.2 Bilförarens förmåga att kompensera för mental belastning
När en bilförare befinner sig i en situation där krav på informationsinhämtning ökar
och han måste ta hänsyn till olika faktorer samtidigt (höjd mental belastning) tenderar
han att kompensera för ökad belastning framförallt genom att sänka hastigheten för att
på så sätt minska informationsintagning per tidsenhet och genom att höja sin
ansträngningsnivå. (Harms, 1986; de Waard, 1996). Det finns studier som visar att
bilförare ändå presterar sämre under hög belastning fast de har reducerat hastigheten
än de presterar när belastning är låg (Harms, 1989). Detta tyder på att
hastighetsminskning är otillräcklig för att människan skall kunna prestera likvärdigt
som denne skulle kunna under mindre krävande förhållande och han måste ta i
anspråk sina mentala resurser för att klara uppgifter i mera krävande situationer.

3.3 Prioriteringshierarkier i informationsinhämtning
Med tanke på de kapacitetsbegränsningar som människan har tycks det förefalla
naturligt att påstå att i en situation som ställer stora krav på bilförarens
uppmärksamhet blir han tvungen att prioritera vissa föraruppgifter framför andra och
selektera den tillgängliga informationen.
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Alm och Nilsson (1994) studerade effekten av mobiltelefonsamtal på bilförarens
reaktionstid, körfältsposition, hastighetsnivå och belastning under två körförhållanden
(en som ställer små krav på förare och den andra som ställer höga krav på förare).
Förväntad effekt var att samtal i mobiltelefon skulle ha negativ effekt på förarens
reaktionstid, körfält position (eng. lane position) och belastning och med detta leda till
reducering av hastighet och att effekten blir större för trafikförhållande som ställer
större krav på förare. Resultaten som Alm och Nilsson fick var att den största effekten
fanns i trafikförhållande som ställde små krav på förare. När trafikförhållande ställde
små krav på bilisten, hade telefonsamtal negativ effekt på reaktionstid och ledde till
reducering av hastigheten. När trafikförhållande ställde större krav på bilförare visade
det sig att telefonsamtal bara hade påverkat bilförarens sidorörelse position (eng.
lateral position). Telefonsamtal har i båda fallen lett till ökad belastning. En av
förklaringarna till dessa resultat som Alm och Nilsson har gett var att
försökspersonerna prioriterade köruppgift högre än telefonsamtal under krävande
förhållande. Under mindre krävande förhållande där bilföraren inte var tvungen att
ägna mycket uppmärksamhet åt själva bilkörningsuppgiften och medtrafikanter var
telefonsamtal den primära uppgiften. Vidare konstaterar författarna att ”när
belastningen ökar och hotar att bli högre än förarens kapacitet krävs att föraren
koncentrerar sig på den viktigaste uppgiften”.
Detta kan tolkas så att människan använder sig av prioriteringshierarki när han
befinner sig i situationer som kräver mycket av hans resurser och att han prioriterar de
viktigaste uppgifterna. Näätänen och Summala (1974) bekräftar detta genom att
poängtera att människor prioriterar det som de anser är viktigt i en given situation.
Vilka prioriteringar bilföraren gör i en krävande situation är naturligtvis också
beroende på förarens mål eller motiv. Pettersson (1982) identifierar två primära motiv
för bilförare:
•

Framkomlighetsmotivet (resan får inte ta längre tid än nödvändigt i anspråk)

•

Säkerhetsmotivet (resan skall ske utan att man själv tar skada eller skadar
andra)

Utifrån dessa premisser tyckas det vara rimligt att anta att bilförare i en krävande
situation gör en prioritering så att han i första hand kommer att uppmärksamma
medtrafikanter, människor som finns på övergångsställe och trafikljus
(säkerhetsmotivet), i andra hand att manövrera bilen (framkomlighetsmotivet) och till
sist inhämta symbolisk information från vägmärken som är framåtsyftande och ger
bilföraren underlag för den fortsatta bilkörning d.v.s. den är inte så viktig i den
aktuella situationen.
Om vi antar att bilföraren verkligen uppvisar sådan prioriteringshierarki under
belastning (i en krävande situation) kan det innebära att sannolikheten att missa den
symboliska informationen från vägmärke ökar i en krävande situation på grund av
minskad prestationsförmåga och prioriteringar som trafikanten gör.
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3.4 Effekter på synfältet av mental belastning
Det finns många forskare som har studerat vilka effekter den mentala belastningen har
på synfältet och hur det påverkar människans seende.
Chan och Courtney (1993) studerade hur sannolikheten att upptäcka information som
presenteras i det perifera synfältet påverkas när vinkeln mellan fixeringspunkten och
den perifert presenterade informationen ökades och om sannolikheten att upptäcka
perifert presenterad information minskade när den kognitiva belastningen i
fixeringspunkten ökade. Slutsatsen av studien var att antalet korrekta svar minskade
som en funktion av vinkeln dvs. färre korrekta svar ju längre ut i periferin som
information presenterades. En annan slutsats var att antal perifera uppgifter som
försökspersonen klarade av att upptäcka minskade när den kognitiva belastningen i
fixeringspunkten ökade. Denna minskning var inte signifikant när vinkeln mellan
fixeringspunkten och den perifera uppgiften var mellan 2,2 till 6,3 grader. Däremot
minskade antalet tillfällen som försökspersonen upptäckte den perifera informationen
markant när den kognitiva belastningen ökade och när informationen presenterades
med en vinkel som var större än 6,3 grader mellan fixeringspunkten och den perifera
informationen.
Williams (1985) studerade i vilken utsträckning den kognitiva belastningen i en
fixeringspunkt påverkade det perifera seendet. Slutsatsen var att det funktionella
synfältet minskade successivt när den kognitiva belastningen i fixeringspunkten
ökade. I diskussionen påpekar Williams att det kan finnas en skillnad mellan noviser
och experter och hur den kognitiva belastningen uppfattas berodde på vem som utsätts
för den.
I sin rapport redovisar Samuelson och Nilsson (1996) ett antal andra studier som
undersökte förhållande mellan kognitiv belastning eller komplexitet i
fixeringspunkten och det funktionella synfältet. Den slutsats som de drar är att alla
undersökningar visar att den visuella komplexiteten och den kognitiva belastningen
har en reducerande effekt på det funktionella synfält och vår förmåga att upptäcka
information och registrera förändringar i det funktionella synfältet minskar.
(Samuelsson & Nilsson, 1996).
För en bilförare skulle det innebära att hans möjlighet att upptäcka information och
registrera förändringar i det funktionella området minskar när krav som ställs på
honom växer dvs. när den mentala belastningen ökar. För exempel som presenterades
tidigare skulle detta innebära att det funktionella synfältet skulle vara mindre än 5
grader och att fixeringspunkten måste vara längre fram för att det funktionella
synfältet skall omfatta samma område som utan mental belastning. Detta kan också
uttryckas så att under kognitiv belastning minskar det funktionella synfältet där vi kan
inhämta information med ganska stor säkerhet och ökar det perifera synfältet som är
ansvarig för att främst upptäcka rörelse och ljusförändringar. I situationer där
vägmärke placeras på samma avstånd (t.ex. 10m) före och efter mental belastning
tycks det därför vara rimligt att anta att bilförare som just lämnat en trafiksituation där
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krav på uppmärksamheten varit höjd i större utsträckning missar den information som
presenteras.

3.5 Informationsinhämtning och trafikantens beteende i korsningar
Under litteraturstudier har jag inte hittat någon explicit forskning som beskriver
trafikantens beteende och möjligheter för informationsinhämtning i eller efter en
krävande situation. Därför görs utifrån den information som presenterades ovan ett
försök att analysera trafikantens beteende och möjligheter till informationsinhämtning
i sådana situationer. Analysen avser att beskriva informationsinhämtning och
trafikantens beteende i korsningar som är ett exempel på krävande situation, men kan
med fördel generaliseras till andra situationer där det ställs höga krav på bilförarens
uppmärksamhet t.ex. rondeller eller andra trafikanordningar med stor mängd
information och tät trafik. Med tanke på den begränsade tiden för litteraturstudie blir
denna analys med nödvändighet ofullständigt.
Som nämndes tidigare i denna rapport menas följande med krävande situationer:
uppmärksamhetskrävande situationer i trafikmiljön som leder till att krav på
bilförarens informationsinhämtning och bearbetning ökar. Exempel på sådana
situationer kan vara trafikanordningar med stor mängd information och tät trafik t.ex.
högtrafikerade korsningar. Utgångspunkten för denna analys utgör de Waards modell
(de Waard, 1996) som beskriver förhållande mellan bilförarens prestation, krav och
mental belastning (se avsnitt 3.1)
När en bilförare närmar sig en krävande situation, i detta fall en korsning, finns det
ofta större täthet och större antal vägmärken som informerar förare om regler som
gäller i själva korsningen och vilken riktning han skall välja för att komma till målet.
För att föraren skall kunna hinna tillgodogöra sig denna information minskar han i
första hand hastigheten och om det inte räcker anstränger han sig ytterligare (region A
2 och A3 i modellen) för att kunna inhämta den information han behöver och
samtidigt föra fordonet framåt.
Det kan misstänkas att den minskning av hastigheten och den ökade ansträngningen
som föraren gör för att kompensera för de ökade kraven inte räcker till när en förare
utöver att ta hänsyn till mötande trafik, eventuella hinder vid vägkanten och
informationsinhämtning också måste ta hänsyn till och samspela med medtrafikanter
och eventuella fotgängare som befinner sig i direkt närhet eller på övergångställe. Här
måste bilföraren anstränga sig ytterligare i takt med att kraven på honom ökar. Dessa
ökade krav på uppmärksamheten leder i sin tur till att mera resurser tas i anspråk och
hans mentala belastning ökar medan hans prestationsförmåga minskar (region B i
modellen).
I detta sammanhang kan förväntas att bilföraren kommer att i högre grad använda sig
av sin erfarenhet för att på så sätt minska belastningen och frigöra mera resurser för
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uppgifter som kräver hans medvetna uppmärksamhet. När belastningen i korsningen
ökar och hotar att bli högre än bilförarens kapacitet tenderar bilförare i första hand att
koncentrera sig på den viktigaste uppgiften. I en korsning där kraven på
uppmärksamhet är stora kommer bilföraren troligtvist att utifrån sina erfarenheter
göra en prioriteringshierarki i informationsinhämtning. Detta innebär att förare i första
hand kommer att uppmärksamma det som han anser är viktigt i den givna situationen
för att nå sitt mål. I en korsning kan förväntas att bilförare främst kommer att ta
hänsyn och uppmärksamma medtrafikanter och fotgängare därefter koncentrera sig på
att hålla fordonet inom körfältet för att undvika kollision.
Avläsning av information från trafikskyltar kan antas ha låg prioritet i situationer där
det ställs stora krav på bilförarens uppmärksamhet framförallt därför att trafikskyltar
oftast innehåller framåtsyftande information dvs. information som inte är nödvändigt i
den aktuella situation, men kan vara nödvändig inom den närmaste framtiden. Detta
innebär att bilförare sannolikt missar information som presenteras i form av
vägskyltar i krävande situation därför att han p.g.a. ökad mental belastning prioriterar
bort denna informationen. Följaktligen skulle det innebära att bilförare har större
möjligheter att uppmärksamma och avläsa information från vägmärke först när hans
mentala belastning har sjunkit dvs. en stund efter att han har lämnat korsningen.
I en korsning påverkas också bilförarens funktionella synfält som är ansvarigt för att
med förhållandevis stor säkerhet urskilja och identifiera information. I en
trafikkorsning måste bilförare fästa sin uppmärksamhet på området närmast framför
det egna fordonet. Med tanke på att det funktionella synfältet omfattar endast ca 5
grader blir det område som är specialiserat på igenkänning mycket smalt och därmed
faller trafikskyltar lätt utanför det funktionella seendet. Situationen försämras
ytterligare p.g.a. den minskning av funktionella seendet som uppkommer i samband
med mental belastning. Detta leder till att bilföraren måste göra mera omfixeringar i
en krävande situation för att inhämta information inom en given tid än han skulle göra
under normala förhållanden. Detta innebär ytterligare en faktor som kan orsaka att
bilföraren missar vägskyltsinformation p.g.a. den ökade belastningen.
Under den krävande situation som bilförare varit utsatt för i t.ex. en korsning har hans
prestationsförmåga successivt minskat och den mentala belastningen ökat. När
bilförare just lämnar denna krävande situation och krav på honom minskar kan man
anta att hans mentala belastning minskar och prestationsförmåga börjar öka. Hur
snabbt mentala belastningen minskar och hur snabbt bilförarens prestationsförmåga
ökar är svårt att uttala sig om p.g.a. bristande forskning på detta område, men det kan
antas vara beroende av graden av den mental belastning som bilförare utsatts för i
korsningen och bilförarens individuella egenskaper. Det förefaller också vara rimligt
anta att p.g.a. den tid det tar för människan att återhämta sig efter en belastning
bilförarens prestationsförmåga inte bli optimal och mental belastning inte kommer att
bli minimal i samma stund som kraven minskar utan successivt förändras med tiden.
Detta tyder på att bilförarens prestationsförmåga förblir lägre och mental belastning
höjd även en tid efter det han lämnat korsningen eller annan krävande situation.
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4 Grund för hypotestagande
Sammantaget finns ett flertal faktorer som pekar mot att bilförare tenderar att missa
information direkt efter en krävande situation som i detta fallet är en korsning.
Som tidigare påpekats minskar bilförarens prestationsförmåga i samband med den
ökade belastning som han utsätts för i korsningen och förblir sannolikt oförändrat låg
en viss tid efter att den mentala belastningen minskat. Detta innebär att bilförare som
just lämnat korsningen bör uppvisa samma beteendemönster som bilförare som
befinner sig i korsningen. Följaktligen kommer bilförare som just lämnat en krävande
situation att prestera sämre, kommer att göra prioriteringar i informationsinhämtning
och hans funktionella synfält förblir mindre. Om den tid som behövs för bilföraren att
återhämta sig är längre än den tiden som det tar för bilisten att lämna korsningen
innan vägmärke presenteras verkar det vara rimligt att anta att sannolikheten att
bilförare missar vägmärke ökar p.g.a.. den kvardröjande nedsättningen av
prestationsförmågan orsakad av den belastning som bilförare utsätts för i själva
korsningen.
Minskning i bilförarens funktionella synfält som orsakades av den mentala belastning
som bilföraren utsatts för i korsningen kan vara en annan möjlig förklaring varför
bilföraren kan tendera att missa information efter korsningen. Denna minskning av
bilförarens funktionella synfält leder till att bilföraren måste göra mera omfixeringar
inom en viss given tid för att inhämta samma mängd information som han skulle haft
möjlighet att inhämta under mindre belastning. Med tanke på att varje omfixering tar
en viss tid i anspråk under vilken bilförare förflyttar sig en bit framåt minskar storlek
på det område som bilförare kan genomsöka inom en given tid. Detta innebär att
bilförarens upptäcksmöjligheter försämras när belastningen är hög och bilföraren
kommer att tendera att missa information från trafikmiljön i större utsträckning p.g.a.
den mentala belastning som han utsatts för i korsningen.
Begränsningar i människans uppmärksamhet gör att bilföraren i situationer där
bilförarens mentala belastning är höjd kommer att prioritera att uppmärksamma det
som han anser vara viktig. Trafikskyltar har inte hög prioritet i denna hierarki p.g.a.
dess framåtsyftande information och detta tyder på att bilförare sannolikt missar
information som presenteras på vägskyltar efter en korsning därför att han p.g.a. den
höjda belastningen prioriterar bort den.
Naturligtvis är sådana faktorer som bilförarens erfarenhet, kännedom av vägsträcka
och motivation också viktiga i detta sammanhang. Dessa faktorer kan orsaka
individuella variationer i huruvida en bilförare kommer att uppmärksamma
vägmärkets information eller inte fast hans mentala belastning fortfarande är höjd.
Om bilföraren är motiverad att uppmärksamma vägmärke, förändras hans
prioriteringshierarki, han kommer att prioritera vägmärke högre och därför kommer
sannolikheten i en sådan situation att han uppmärksammar och avläser trafikskylten
att öka betydligt. Bilförarens erfarenhet påverkar hans sätt att söka information i sin
omgivning och var han riktar sin uppmärksamhet. Här är risken stor att erfarna
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bilförare och de som känner till vägsträckan i större utsträckning kommer att använda
sig av sina mentala modeller i en krävande situation än mindre erfarna bilförare och
därför i större utsträckning tendera att bortse från vägskylts information.
Bilförarens försämrade prestationsförmåga, minskning av funktionella synfält och
tendensen hos bilförare att göra prioriteringar i informationsinhämtning när
mentalbelastning är hög talar för att bilförare kommer att tendera att missa visuell
information som presenteras i direkt närområde efter en korsning på grund av den
krävande situation och kvardröjande mentala belastning som förarna utsatts för i
själva
korsningen.
Följaktligen
bör
bilförarens
möjligheter
till
informationsinhämtning från vägskyltar öka när hans mentala belastning har sjunkit
till normal nivå dvs. en stund efter att han har lämnat korsningen. Huruvida
påståendet är sant vet vi inte i nuläget och detta skall utgöra grunden för
undersökning. Den hypotes som vi utgår från är:
Om visuell information i form av vägskyltar placeras i direkt närområde efter en
korsning kommer bilförare att i större utsträckning missa den information som
presenteras på skyltar än om skyltarna var placerade längre bort från korsningen.
Om vi kan visa att hypotesen är korrekt borde det få direkta konsekvenser för hur
vägmiljön bör utformas. Det skulle bl.a. innebära att vägar och gator måste byggas så
att varje punkt på väg eller gata, som innebär svåra och krävande föraruppgifter, alltid
följs av en väg- eller gatusträcka av en viss minimilängd, som varken ställer krav på
särskilda agerande eller på inhämtning av komplex information (t.ex. symbolisk
information från vägmärken).
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5 Metoder och metodval
Utifrån detta preciserade problemområde och den presenterade hypotesen bestämdes
att göra experimentala studier och använda kvantitativa metoder för datainsamling för
att kunna jämföra de olika resultaten.

5.1 Möjliga metoder
När det gäller experimentala studier kan de utföras som laboratorieexperiment dvs. i
laboratoriemiljö där vi har stora möjligheter att kontrollera situationsfaktorer eller
fältexperiment dvs. ett experiment som utförs i verklig miljö (Patel & Davidson,
1994). När det gäller bilkörning finns det möjlighet att studera bilförarens beteende
genom att utföra experiment i en simulator (laboratorieexperiment) eller göra försök i
verklig trafik (fältexperiment). Fördelen med att utföra experiment i en simulator är
att det blir i större grad möjligt att kontrollera situationsfaktorer och utesluta påverkan
från andra störande variabler som kan påverka utfallet (confoundings). Uteslutning av
störande variabler innebär att det blir möjligt att i större utsträckning kunna motivera
för intern validitet dvs. att en oberoende variabel har orsakat en ändring i beteende
(Shaughnessy & Zechmeister, 1997). Nackdelen är att det kan uppkomma svårigheter
att generalisera resultaten till verkligheten dvs. minskning av den externa validiteten
(Shaughnessy & Zechmeister, 1997; Patel & Davidson, 1998). Bilkörning i trafiken är
en överinlärd aktivitet till skillnad från bilkörning i simulatorn som är en ny aktivitet.
Man kan då befara att försökspersonernas beteende förändras med tiden i simulatorn i
större utsträckning än under bilkörning i trafiken. Detta gör det riskabelt att
generalisera resultaten från simulatorn till verklig trafik. Simulatorförsök fodrar därför
att resultaten valideras i den verkliga situationen. En annan nackdel är att det tar tid
och resurser i anspråk för att programmera simulatorn för försökets ändamål. Försök
som utförs i en verklig trafikmiljö (fältexperiment) har ofta som mål att höja den
externa validiteten för att i större utsträckning kunna generalisera resultaten, men
försökets internvaliditet minskar dvs. det kan inte längre i samma utsträckning
uteslutas påverkan från andra störande variabler (Shaughnessy & Zechmeister, 1997).
När det gäller mätning av uppmärksamhet och informationsinhämtning är det ett svårt
problemområde att studera empiriskt. Så fort människan får klart för sig att avsikten
är att studera hennes uppmärksamhet och informationsinhämtning är risken hög att
personen inte beter sig normalt. Därför är det mycket viktigt i
uppmärksamhetsexperiment att försökspersonerna är omedvetna om det verkliga
syftet med experimentet.
Enligt Helmers, Rumar och Åberg (1977) kan uppmärksamhet mätas indirekt genom
att registrera beteende t.ex. uppmärksamhetsinriktningen som mäts med hjälp av
ögon- och huvudrörelser eller genom att fråga personen i fråga om vad denne har
uppmärksammat. Ett annat alternativt sätt att studera uppmärksamhet är att studera
människans reaktioner på den uppmärksammade och inhämtade informationen. I
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samband med bilkörning kan det ske genom studier av förarens manöverrörelser (ratt,
gas, broms) eller förändringar i fordonets hastighet och läge på vägen.
Problem som uppkommer i samband med mätning av bilförarens manöverrörelser är
svårigheter att relatera måtten till informationsinhämtning, prestation och trafik. Detta
kan innebära betydande validitetsproblem dvs. problem rörande graden av
överensstämmelse mellan vad som avses att mäta och vad som faktiskt mätts. Därför
anses inte mätningar av manöverrörelse vara lämplig metoder för att samla data om
huruvida bilförare uppmärksammar och avläser information i trafiken.
Den i dag vanligaste metoden för undersökning av bilförarens
uppmärksamhetsinriktning och samtidigt den mest direkta metoden är
ögonrörelseregistrering. Genom att registrera ögonrörelse under bilkörning kan man
få exakt information om var i det visuella fältet bilföraren fixerar blicken. Genom att
studera de punkter i trafikmiljön som bilföraren fokuserat på är det möjligt att på ett
relativt säkert sätt kunna dra slutsatser och fastställa var bilföraren inhämtat
information men inte om han/hon har avläst denna information. En annan nackdel
med denna metod är att den kräver speciell utrustning för att insamla data. Då målet
med denna undersökning är att ta reda på huruvida bilföraren avläser vägmärket eller
inte efter en krävande situation anses inte heller denna datainsamlingsmetod vara
lämpligt att använda.
Ett indirekt mått på huruvida bilföraren uppmärksammat och avläst information eller
inte kan fås genom att samla information om fordonets hastighet (Helmers, Rumar &
Åberg, 1977). Detta görs genom att mäta om informationen från trafikmiljön har fått
någon effekt på bilförarens beteende. När bilföraren uppmärksammar och avläser
information från trafikmiljön förväntas han respondera på denna information på ett
relevant sätt. Detta innebär att om bilföraren uppmärksammar och avläser information
från hastighetsskyltar borde hans respons innebära anpassning av hastigheten till den
presenterade informationen. Om bilföraren inte inhämtar information blir hans
hastighetsval i större utsträckning anpassad till den aktuella trafiksituationen och
vägens geometri (högre hastighet om situationen inte kräver så mycket och
väggeometri tillåter högre hastighet; lägre hastighet när situationen är krävande och
väggeometrin begränsar val av högre hastighet). Genom att mäta och studera den
hastighet som bilföraren väljer efter hastighetsbegränsningsskylten kan vi få indirekt
information
om
bilföraren
har
inhämtat
information
från
hastighetsbegränsningsskylten eller inte.
Ett annat sätt att söka ta reda på huruvida bilföraren inhämtat information från
trafikmiljön är att be bilföraren kontinuerligt verbalt rapportera den information, som
påverkar hans körning. Bilföraren kan i samband med bilkörning också direkt efter
passagen av en aktuell punkt på vägen rapportera vad han uppmärksammat och vilken
information han tillgodogjort sig. Den verbala rapporteringen anses inte vara
användbar i denna undersökning främst därför att den kräver bilförarens medvetna
medverkan och att detta är avgörande för bilförarens uppmärksamhetsinriktning under
resten av experimentet. För övrigt kan det vara svårt för bilisten att i vissa situationer
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verbalisera det som han/hon ser och uppmärksammar t.ex. när mental belastning är
hög.
Ett alternativt sätt att söka reda på huruvida bilföraren uppmärksammat information
från trafikmiljön eller inte är genom att ställa frågor till bilföraren efter mätningarna
är utförda. Detta kan åstadkommas genom att göra en intervju med bilföraren.
Intervjun kan vara strukturerad eller ostrukturerad. Strukturerad intervju innebär att
alla frågor är fastställda i förväg och alla personer får samma frågor i samma ordning.
Ostrukturerad intervju baseras på några grundfrågor att utgå från och svaren på dessa
frågor styr vilka följdfrågor som ställs (Andersson, 1994). Fördelen med strukturerade
intervjuer är att önskad information kan sökas systematiskt och är lättare att analysera
än material från ostrukturerade intervjuer. Nackdelen är att metoden kräver
domänkunskap hos intervjuaren. I en ostrukturerad intervju krävs inte domänkunskap
i samma utsträckning och den friare formen medger möjlighet att ta fram mera
nyanserat material. Nackdelen är att det insamlade materialet kan vara svårare att
analysera p.g.a. sin ostrukturerade form. Oavsett vilken intervjuteknik som används
kan intervjufrågor ställas direkt efter att bilföraren passerat information av intresse
eller efter avslutat försök. Fördelen med att ställa frågan direkt efter det att bilförare
passerat informationen är att risken minskar att bilförarens minnesprocesser blir
inblandade dvs. att bilföraren hinner glömma vad han uppmärksammat.

5.2 Metodval
Enligt Holme och Solvang (1997) bör val av metod göras utifrån problemställningen,
resurser och eventuell forskningserfarenhet. Denna undersökning är ett förförsök inför
ett mera omfattande försök som är planerat att genomföras senare vid Statens vägoch transportforskningsinstitutet (VTI), därför kommer också denna faktor att påverka
val av metod.
Med tanke på den tidsbegränsning som finns för att genomföra experimentet och
begränsade möjligheter att generalisera resultaten från simulatorstudier valdes att
utföra försöket i verklig trafikmiljö. Fördelen med fältexperiment är att försöket utförs
i en situation, som ligger mycket nära ”verkligheten”. Det blir därför lättare att
motivera för extern validitet som innebär att resultaten kan generaliseras i större
utsträckning än det kan göras vid laboratoriestudier. Ett annat skäl till val av
fältexperiment är att en stark koppling till trafikmiljön eftersträvas i denna
undersökning. Dessutom är försök i verklig miljö billiga i de fall man har tillgång till
en testbil dvs. en bil som är utrustad för mätning och registrering av data.
Den metod som ansågs vara mest lämplig för datainsamling är hastighetsmätning som
indirekt metod för insamling av kvantitativa data om huruvida bilföraren
uppmärksammat och avläst skylten. Detta kommer att göras genom att mäta om
information på hastighetsskylten (i detta fall 30-skylten) fått någon effekt på
bilförarens beteende (hastighetshållning). Eftersom bilföraren är medveten att han/hon
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utsätts för försökssituation kan det antas att han/hon kommer att i större utsträckning
åtlyda trafikreglerna än han/hon brukar i vanliga fall. Detta betyder inte att alla
bilförare tenderar att bete sig på ovan beskrivet sätt dvs. åtlyda
hastighetsbegränsningen i en försökssituation. Med tanke på att hastighetsmätningen
är ett indirekt mått på informationsinhämtningen bestämdes att utöver
hastighetsmätning genomföra en strukturerad intervju för att ta reda på huruvida
bilföraren har uppmärksammat och avläst informationen som är av intresse i
undersökningen. Intervjun genomförs direkt efter det att bilföraren har passerat
hastighetsskylten för sista gången.

5.2.1 Val av trafiksituation för att testa hypotesen
Med utgångspunkt från hypotesen valdes en lämplig korsning med efterföljande
vägsträcka som inte är speciell krävande. Den studerade korsningen är en 4-vägs
korsning med trafikljus och vid slutet av den ca 6,5 km långa vägslingan som
försökspersonerna kommer att köra på (se bilaga 1). För att utesluta att deltagare inte
uppmärksammat hastighetsbegränsningsskylten p.g.a. begränsad synlighet bestämdes
att göra den fullt synlig för försökspersonen när denne passerar korsningen. Detta
innebär att försökspersonerna kommer att passera rakt genom korsningen utan att
svänga. När under passagen av korsningen synligheten blir begränsad på något annat
sätt t.ex. hastighetsskylten blir skymd av framförande fordon kommer detta att
antecknas och tas hänsyn till i resultaten. Vägsträckan och korsningen som försöket
skall genomföras på är hårt trafikerad med stort antal cyklister och fotgängare (den
ligger i närheten av VTI´s lokaler, och löper förbi ett universitetsområde och andra
arbetsplatser).

5.2.2 Utrustning och stimulusmaterial
För försökets ändamål kommer en speciellt utrustad Audi A6 Avant att användas.
Bilen är utrustad med en PC med monitor och key-board, utrustning för
hastighetsmätning med pulsgivare från högra bakhjulet (vägsträckemätning och
klocka för tidmätning) och en videokamera som registrerar vägmiljö och övriga
trafikanter genom främre vindrutan. Vägsträckemätningen är kalibrerad med hög
noggrannhet (< 0,1% systematiskt fel). Mätsträckan utmärks med reflexer monterade
på två punkter utefter vägen. Bilen är försedd med en sidoriktad liten strålkastare med
fotocell. När bilen passerar varje reflex sker en registrering. Mellan de båda
registreringarna mäts hastighetsförloppet. Direkt efter mätningen visas
hastighetsförloppet samt den högsta hastigheten på monitorn. Videoupptagning av
trafiken genom vindrutan görs som en experimentell kontroll för att i efterhand kunna
se vad som hänt under hastighetsmätningen. Som stimulusmaterial kommer en
hastighetsbegränsningsskylt 30km/h i regelrätt storlek och utförande att användas.

24

Metoder och metodval
5.2.3 Försökspersoner (fp)
Totalt deltog 24 fp i undersökningen. Försökspersonerna valdes från VTI:s
försökspersonspool. De kriterier som användes vid urvalet av försökspersoner var att
de skall ha haft körkort i 5 år eller längre, att de kör minst 500 mil/år och att de inte
bör eller arbetar/studerar på området till vilket försökssträckan är förlagd.
Försökspersonerna var mellan 21 och 72 år och bestod av 6 kvinnor och 18 män. Alla
försökspersoner fördelades till två grupper. I grupp 1 (testgrupp) var medelvärdet på
åldern 42,5 år och könsfördelning var 4 kvinnor och 8 män. I grupp 2 (kontrollgrupp)
var medelvärdet på åldern 44,05 år och könsfördelning var 2 kvinnor och 10 män.
Varje person fick köra 3 gånger samma vägsträcka samt en kontrollsträcka. Det tog ca
45 minuter för varje fp att genomföra uppgiften och svara på frågor.
Försökspersonerna fick veta innan undersökningen att de skulle få 150 kr i ersättning
som tack för hjälpen.
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6 Uppläggning och genomförande
Då avläsning av hastighetsskyltar är en förutsättning för att bilföraren skall kunna
hålla den skyltade hastigheten (särskilt i de fall då väggeometrin inbjuder till högre
hastigheter) mättes bilförarens hastighetsval mot bakgrund av hastighetsnormen på
vägen (skyltad hastighet) med och utan extraskylt på lämpligt avstånd efter
korsningen. Under experimentets gång fick varje försöksperson (fp) köra tre gånger
ett varv dvs. en vägsträcka på ca 3 x 6,5 km och en kontrollsträcka på ca 700m.
Den oberoende variabeln (OBV) som manipulerades i denna undersökning var
förekomst av en 30-skylt ca 70 m efter korsningen. Den oberoende variabeln hade två
nivåer. Första nivån var endast befintlig placering av hastighetsbegränsningsskylten
till 30 km/h dvs. placering av 30-skylten 10 m efter övergångstället efter passagen av
korsningen (-). Den andra nivån var både befintlig placering av 30-skylt 10 m efter
korsningen och extra hastighetsbegränsningsskylt till 30 km/h, placerad 70 m efter
övergångsstället efter passagen av korsningen (+).
Andra nivån på oberoende variabeln bestämdes utifrån övervägande som berodde på
svårigheter
att
få
tillstånd
för
att
plocka
ned
den
ordinarie
hastighetsbegränsningsskylten. Utgångspunkt för design av andra nivån på oberoende
variabeln var hypotesen som är vägledande i denna undersökning. Med tanke på att
hypotesen säger att fp kommer i större utsträckning att missa den ordinarie skylten
kan den ordinarie skylten behållas utan att det påverkar fp. Alternativet till utformning
av andra nivån på oberoende variabeln hade varit att täcka över den ordinarie
hastighetsskylten under försökets gång och placera en hastighetsbegränsningsskylt
70m efter korsningen. Med tanke på att risken med sådan utformning var att
övertäckning av den första skylten skulle i onödan påkalla försökspersonens
uppmärksamhet och med detta påverka försökspersonen, därav valdes detta
alternativet bort.
Den beroende variabeln (BV) i experimentet var indirekt mått på bilförarens
uppmärksamhet och informationsinhämtning dvs. högsta hastigheten mätt i km/h över
en 156 m lång vägsträcka. Hastigheten mättes och avlästes med hjälp av utrustning
som kan logga hastighet och var monterad i bilen som försökspersonerna körde.
Designen som användes var en blandad design där den oberoende variabeln dvs.
förekomsten av en 30-skylt ca 70 m efter korsningen testades dels mellan grupperna
under samma varv och dels inomgrupps mellan varven. Denna test skedde genom att
alla försökspersoner tilldelades slumpmässigt till två grupper (grupp 1 som var
testgrupp och grupp 2 som var kontrollgrupp). I mellangruppsuppläggningen
presenterades första nivån på oberoende variabeln för testgruppen (grupp 1) under
första experimentella varvet dvs. varv 2 och för kontrollgruppen (grupp 2)
presenterades andra nivån på oberoende variabeln under samma varv. Syfte med
denna uppläggning var att jämföra resultaten mellan de två grupperna som fick olika
betingelser. Inomgruppsdesign innebar att för försökspersonerna i testgruppen (grupp
1) presenterades första nivå på oberoende variabeln under första experimentella varvet
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(varv 2) och under andra experimentella varvet (varv 3) presenterades andra nivån på
oberoende variabeln. Syftet med inomgruppsdesign var att se om fp beteende (dvs.
hastighetsval) förändrades när en 30-skylt introducerades 70 m efter korsningen.
Undersökningen genomfördes i Linköping på samma förutbestämda vägsträcka och
under samma eller liknande förhållande när det gällde den experimentella situationen.
Försökspersoner fördelades på två grupper (grupp 1 och grupp 2). Tilldelning av
försökspersoner till de två grupperna skedde slumpmässigt på följande sätt. Från en
lista med alla försökspersoner tilldelades första person till grupp 1, andra till grupp 2,
tredje till grupp 1, fjärde till grupp 2 osv. Under de dagar som experiment
genomfördes valdes fp växelvis ur de två grupperna för att genomföra experimentet.
Stimulusmaterialet i form av en hastighetsbegränsningsskylt till 30 km/h i naturlig
storlek presenterades för de både grupperna enligt schema som presenteras i tabell 1.

Tabell 1. Betingelseschema för grupp 1 och grupp 2 under de olika varven.

För grupp 1 (testgrupp) presenterades stimulusmaterialet enligt ”- +” ordning. Detta
innebär att under varv ett (övningsvarvet) och varv två (första experimentella varvet)
fanns enbart den befintliga hastighetsbegränsningsskylten till 30 km/h 10 m efter
korsningen (första nivån på OBV). Under varv tre och kontrollvarvet kompletterades
den befintliga skyltningen med en extra hastighetsbegränsningsskylt till 30 km/h
placerad 70 m efter den experimentella korsningen (andra nivån på OBV). Detta
förhållande representerade inomgruppsdesign i denna undersökning. Balansering för
övningseffekter i denna inomgruppsuppläggning utfördes inte därför att omvänd
ordning på presentation av stimulusmaterialet bedömdes kunna påverka fp beteende.
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Enligt
hypotesen
uppmärksammar
fp
i
större
utsträckning
hastighetsbegränsningsskylten som är placerade 70m efter korsningen. Om denna
betingelse
presenteras
först
blir
risken
under
nästa
betingelse
(hastighetsbegränsningsskylt placerad 10m efter korsning) att försökspersonen
kommer att köra utifrån den information som han/hon fick under föregående varv.
Resultaten från grupp 1 användes dels som underlag för att jämföra resultaten mellan
de två grupperna (grupp 1 och grupp 2) och dels för att titta på om, och i så fall på
vilket sätt försökspersonernas beteende (dvs. fp hastighetsval) förändrades när de
utsattes för de olika betingelserna under varv 2 och 3.
För grupp 2 (kontrollgrupp) presenterades enbart den andra nivån på oberoende
variabeln under hela försöket (+ +) dvs. under alla varv fanns båda hastighetsskyltarna
placerade efter den experimentella korsningen. Resultaten från denna grupp användes
som ett underlag för att jämföra de två grupperna med varandra under varv två och tre
dvs. de experimentella varven. Alternativet var att enbart presentera första nivån på
oberoende variabeln för grupp 2 under hela försöket dvs. bara den befintliga skylten
placerad 10 m efter korsningen. Orsaken till att detta alternativ valdes bort var att vi
var intresserade att studera effekten av extraskylten när denna varit exponerad för
försökspersonerna under varje varv (grupp2). En ytterligare orsak till att detta
alternativ valdes bort var den planerade intervju. Enligt denna uppläggning blev
antalet försökspersoner som kunde svara på fråga 5 och 6 i intervju (se bilaga 2)
halverat från 24 till 12 försökspersoner. Med tanke på att syftet med intervju var att
kartlägga om fp i större utsträckning uppmärksammat och avläst hastighetsskylten
som presenterades 70 m efter korsningen i förhållande till när skylten var presenterad
10 m efter korsningen, blev bedömningen att det var viktigt att så många fp som
möjligt utsattes för de båda betingelserna.
Utifrån hypotesen och den presenterade uppläggningen förväntades följande
resultatmönster uppkomma efter analys av de olika medelvärdena (se figur 2). Under
varv två förväntades hastighetsmedelvärdet för grupp 1 (testgrupp) vara högre än för
kontrollgruppen därför att fp inte avläst hastighetsbegränsningsskylten som var
placerad direkt efter korsningen. Däremot förväntades hastighetsmedelvärdet för
grupp 2 (kontrollgrupp) blir lägre därför att fp avläste den hastighetsskylt som fanns
längre bort från korsningen. Under varv 3 förväntades att hastighetsmedelvärdet för
grupp 1 kommer att minska därför att fp i denna grupp väntades att avläsa den extra
hastighetsbegränsningsskylten som var placerad längre bort från korsningen.
Hastighetsmedelvärdet för grupp 2 förväntas under detta varv bli närmast oförändrat.
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Figur 2. Förväntat resultat enligt hypotesen för grupp 1 (testgrupp) och grupp 2
(kontrollgrupp).
Då det är viktigt i experiment som mäter uppmärksamhet och informationsinhämtning
att fp är omedvetna om det verkliga syftet med experimentet för att bete sig så
normalt som möjligt fick fp i båda grupperna inför varje varv både muntliga och
skriftliga instruktioner som hade till syfte att avleda deras uppmärksamhet från den
experimentella situationen och istället rikta deras uppmärksamhet på körning i
cirkulationsplatser (se bilaga 3). Valet att inrikta fp uppmärksamhet mot körning i
cirkulationsplatser gjordes med tanke på de fem cirkulationsplatser som fp passerade
under varje varv. Ytterligare sätt att få fp att köra så spontan som möjligt i den
experimentella korsningen var placering av korsningen i slutet av slingan. Här var
förhoppningen att fp som känner till vägsträckan och vars uppmärksamhet riktades
mot cirkulationsplatser kommer att slappna av när de passerat den sista
cirkulationsplatsen och kommer att köra mera spontant återstående del av varvet.
När försökspersonen närmade sig den experimentella korsningen startades
videoupptagning
för
att
registrera
trafikförhållandena
under
själva
hastighetsmätningen. Videoupptagning av trafiken genom vindrutan gjordes som en
experimentell kontroll för att i efterhand kunna se vad som hade hänt under
hastighetsmätningen.
Mätning av hastighet skedde för båda grupperna under alla varv på samma, 156 m
långa vägsträcka, efter det att fp har passerat den experimentella korsningen och
hastighetsskyltarna. Mätning av hastigheten gjordes och avlästes direkt i bilen som fp
körde. Den högsta hastigheten (maxhastigheten) som fp uppnådde registrerades för
vidare analys. Valet att mäta högsta hastighet istället för att mäta medelvärdet av
hastigheten under den 156m långa vägsträckan gjordes p.g.a. att de instrument som
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användes för hastighetsmätningen var programmerade för att avläsa högsta hastighet
men inte medelvärdet av hastigheten över vägsträckan och det saknades möjlighet att
programmera om instrumentet inför denna studie.
När försökspersonerna kom till undersökningen fick de muntlig och skriftlig
information av försöksledaren om vad som skulle hända men inte om målet med
undersökningen eller hur försöket var upplagt (se bilaga 4). Utöver denna information
fick fp veta att efter varje avslutat varv skall de stanna bilen där de startade varvet för
att få instruktioner inför nästa varv. Därefter besvarades eventuella frågor innan
försöksdeltagarna påbörjade försöket.
Under varv 1 (övningsvarv) fick fp i båda grupperna instruktioner att köra som vanligt
för att bekanta sig med vägsträckan och vänja sig vid bilen. Denna instruktion stämde
med det verkliga målet med detta varv. När försöksdeltagaren närmade sig en rondell
eller korsning var de instruerade hur de skulle köra vidare t.ex. ”Du kommer in i
rondellen klockan sex och skall svänga ut ur rondellen klockan nio”. När bilföraren
närmade sig den experimentella korsningen påbörjades videoupptagningen och när fp
hade passerat den aktuella korsningen och hastighetsbegränsningsskylten 30km/h
mättes bilens hastighet på den ca 156 m långa sträckan.
Varv två och tre återspeglar det experimentella förhållandet i denna undersökning och
utgör grund för senare bearbetning.
För grupp 1 (testgrupp) under varv två presenterades första nivån på oberoende
variabeln däremot för grupp 2 (kontrollgrupp) presenterades andra nivån på
oberoende variabeln under detta varv. Inför varv två fick försökspersonerna i båda
grupperna instruktion om att subjektivt bedöma svårighetsgraden att köra i
rondellerna med hjälp av en skala graderad från 1 till 3 där 1 stod för lätt att köra
genom; 2 varken lätt eller svårt; 3 svårt att köra genom (se bilaga 3). Denna
instruktion hade till syfte att avleda fp uppmärksamhet från de experimentella
förhållandena. När fp närmade sig korsningen påbörjades videoupptagningen och när
försökspersonen hade passerat den experimentella korsningen med 30-skylten mättes
bilens hastighet på samma sätt som vid första varvet.
Under varv 3 fick försökspersonerna instruktionen att visa hur fordonet skall placeras
vid körning genom varje rondell. Även denna instruktion hade till syfte att rikta fp
uppmärksamhet på andra förhållanden än de experimentella. När bilföraren närmade
sig korsningen påbörjades videoupptagningen och när de hade passerat den
experimentella korsningen mättes bilens hastighet på samma sätt igen. Vid detta
tillfälle var ytterligare en 30-skylt placerad ca 70 m efter korsningen för grupp 1, men
ingen förändring hade skett för grupp 2 dvs. under detta varv var både befintlig- och
extra hastighetsbegränsningsskylt placerad efter korsningen (andra nivån på OBV) för
båda grupperna. En stund efter att försökspersonerna har passerat den andra
vägskylten frågades de ut av försöksledaren om vilken hastighet som gällde på den
aktuella vägsträckan. Svaren noterades, men kommenterades inte. Syftet med denna
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fråga var att få indikation på om huruvida fp har uppmärksammat någon av
hastighetsbegränsningsskyltarna.
Kontrollvarvet inleddes med information att försökspersonen skulle köra ett kortare
varv denna gång. Instruktionen under detta varv var att under resans gång ange alla
hastighetsskyltar som fp såg och berätta om han/hon hade sett skylten tidigare eller
inte. Syfte med detta varv var att åka till den experimentella korsningen för att göra en
intervju. Under detta varv var extraskylten på plats för båda grupperna. När
försökspersonen närmade sig något vägval instruerades denne hur han skulle köra.
När fp närmade sig den aktuella korsningen ombads han att stanna vid hållplatsen
som fanns direkt efter korsningen och mellan de två hastighetsskyltarna. Då fp hade
stannat bilen genomfördes en intervju som hade till syfte att kartlägga huruvida och
när fp hade uppmärksammat och avläst hastighetsbegränsningsskyltarna under någon
av betingelserna och hur ofta fp brukar passera den aktuella vägsträckan (se bilaga 2).
Under intervjun riktades först fp uppmärksamhet på den hastighetsskylt som han just
hade passerat (hastighetsbegränsningsskylt till 30 km/h placerad 10 m efter
korsningen) och frågades om denna. Därefter riktades försökspersonens
uppmärksamhet på extraskylten 70 m efter korsningen. Försökspersonen fick åter
frågan om han hade sett denna skylt tidigare. Därefter informerades
försökspersonerna om det verkliga syftet med undersökningen och tackades för
deltagandet. Under kontrollvarvet gjordes inte någon videoupptagning eller
hastighetsmättning.
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7 Resultat
Bilförarens avläsning av hastighetsskyltar i en krävande trafiksituation mättes som
hastighetsval mot bakgrund av den skyltade hastigheten (se kap 5.2). Under
experimentets gång fick försökspersoner i grupp 1 (testgrupp) enbart se en 30-skylt på
10 meters avstånd vid det första experimentella varvet (varv 2) och i samband med
nästa experimentella varv (varv 3) utplacerades ytterligare en 30-skylt, 70 meter
längre bort från korsningen. Däremot för försökspersonerna i grupp 2 (kontrollgrupp)
presenterades båda skyltarna vid 10 meter och 70 meter efter korsningen under hela
experimentet. Medelvärden och standardavvikelser för de två grupperna presenteras i
tabell 2. Tabellen anger medelvärdet av maxhastigheterna som fp i de två grupper
valde under de två experimentella varven dvs. varv 2 och varv 3.

Tabell 2. Medelvärde och (standardavvikelse) för hastighetsval för de två grupperna.

Medelvärdena visar att hastigheten för grupp 1 (testgrupp) under varv 2 dvs. när 30skylt presenterades 10 m efter korsningen var högre både i förhållande till varv 3 i
samma grupp och hastighetsmedelvärde för grupp 2 (kontrollgrupp) under varv 2 dvs.
när en 30-skylt var på plats 70 m efter korsningen. Utifrån dessa medelvärden som
presenteras ovan uppkom följande mönster vid högsta hastighetsval för de båda
grupperna under varv 2 och 3 (se figur 3).
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Figur 3. Högsta hastighet för testgrupp och kontrollgrupp under varv 2 och varv 3.

Figur 3 visar att hastigheten sjönk för båda grupperna under varv 3. För testgruppen
var hastighetsminskning 1,46 km/h, medan den för kontrollgruppen var 0,4 km/h.
En mellangrupps variansanalys som hade till syfte att jämföra medelhastighet under
varv 2 för grupp 1 och grupp 2 visade F (1,22) = 4,61, p = 0,043. Detta innebär att
den oberoende variabeln (förekomst av hastighetsskylt 70 m efter korsningen) hade en
signifikant effekt på den beroende variabeln (hastighetsval). Med andra ord, den valda
hastigheten var signifikant högre för grupp 1 (då 30- skylten på 70 m avstånd
saknades) i jämförelse med grupp 2 då båda hastighetskyltarna var presenterade. Detta
resultatet stödjer hypotesen.
En mellangrupps variansanalys för varv 3 som hade till syfte att jämföra
medelhastighet under varv 3 för grupp 1 och grupp 2 då andra nivån på oberoende
variabeln presenterades för båda grupperna visade inte signifikanta effekter (F (1,22)
= 2,732, p = 0,113). Resultatet anses ändå gå i hypotesens riktning då skillnaderna
mellan grupperna utjämnades när betingelserna var samma för båda grupperna.
En inomgrupps variansanalys för grupp 1 (testgrupp) som hade till syfte att jämföra
hastighetsvalet för fp i samma grupp under olika betingelser (frånvaro eller närvaro av
30-skylt 70 m efter korsningen) visade inte signifikanta effekter (F (1,11) = 2,097, p =
0,176). Detta innebär att den oberoende variabeln (förekomst av hastighetsskylt 70 m
efter korsningen) inte hade signifikant effekt på den beroende variabeln
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(hastighetsval) i inomgruppsuppläggning. Med tanke på att det finns en större
minskning av hastigheten i grupp 1 (testgrupp) mellan varv 2 och 3 då en 30-skylt
introducerades 70 meter efter korsningen än hastighetsminskningen som grupp 2
(kontrollgrupp) hade anses resultatet ändå gå i hypotesens riktning.
Slutsatsen är att det finns en signifikant skillnad i hastighetsval mellan de två
grupperna under varv 2, men att denna skillnad inte är signifikant under varv 3 dvs.
efter introduktion av en 30-skylt 70 m efter korsningen för grupp 1 (testgrupp). Detta
innebär att resultatet från mellangruppsuppläggningen stödjer hypotesen och visar på
signifikanta effekter. Däremot visar resultatet från inomgruppsuppläggningen inte
signifikanta effekter men kan ändå anses stödja hypotesen då det finns en tendens hos
försökspersonerna att sänka hastigheten när 30-skylt introducerades 70 m efter
korsningen.
Svar på frågan om den gällande hastigheten på området som ställdes till fp i båda
grupperna direkt efter att de passerat sista hastighetsskylten under varv 3 presenteras i
tabell 3. Tabellen presenterar antal fp i de två grupperna som angivit 30 km/h
respektive 50 km/h som den gällande hastigheten på området (det förekom inte andra
hastighetsangivelser).
Tabell 3. Antal fp som angivit olika gällande hastighet på området för de två
grupperna

Tabell 3 visar att i grupp 1 har åtta fp angivit att 30km/h är den gällande hastigheten
på området och fyra fp har angivit att 50km/h är den hastighet som gäller. I grupp 2
har nio fp angivit att den gällande hastigheten är 30km/h och tre fp att den gällande
hastigheten är 50km/h. Detta innebär att i gruppen som hade båda hastighetsskyltarna
presenterade under alla varven var det en fp mer som angav den korrekta hastigheten
som gällde på området.
Nedan presenteras sammanfattning av intervju med experimentets deltagare som
gjordes efter experimentets slut. Syfte med intervju var att ta reda på huruvida och när
försökspersonerna uppmärksammat information från hastighetsskyltarna.
För grupp 1 (testgrupp) presenterades 30-skylt på 10 meters avstånd vid första
experimentella varvet (varv 2) och i samband med andra experimentella varvet
(varv3) placerades ytterligare en 30-skylt, 70 meter efter korsningen. Vid intervju
framkom att av 12 personer i denna grupp, sade sig 8 personer ha uppmärksammat
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30-skylten placerad 10 m efter korsningen och majoriteten (6 personer av de 8) hade
sett den redan under övningsvarvet (varv 1). De fyra personer som inte hade
uppmärksammat 30-skylten på 10 meters avstånd efter korsningen angav att den
rådande hastighet var 50 km/h, vilket är felaktigt.
När det gäller 30-skylten som var placerad 70 meter efter korsningen under varv 3
uppgav 7 personer i denna grupp att de uppmärksammat denna skylt.
Anmärkningsvärt är att flertal (5 personer) påstod att de uppmärksammat denna skylt
redan under övningsvarvet (varv 1), vilket är omöjligt eftersom det inte fanns någon
30-skylt placerad 70 meter efter den aktuella korsningen under detta och nästa varv.
Samma personer som inte hade uppmärksammat hastighetsskylten på 10 meters
avstånd angav att de inte heller har sett 30-skylten som var placerad 70 meter efter
korsningen.
Grupp 2 (kontrollgrupp) som också bestod av 12 personer fick se båda skyltarna
placerade 10 meter respektive 70 meter efter korsningen under hela experimentet och
resultatet av deras iakttagelser blev följande. Även här påstod 8 personer att de
uppmärksammat 30-skylten som var placerad 10 meter efter korsningen och också här
påstod majoriteten (5 personer) att de har sett skylten redan under övningsvarvet
(varv1). Av de fyra personer som inte uppmärksammat 30-skylten 10 meter efter
korsningen angav alla utom en, att den rådande hastigheten var 50 km/h. Denna
person sade sig ha uppmärksammat den andra 30-skylten 70 meter efter korsningen
och därav kunde ange den rätta gällande hastigheten. När det gäller den andra 30skylten som var placerad 10 meter efter korsningen var det återigen 8 personer som
påstod att de uppmärksammat den, och en person kunde inte svara på denna fråga.
Också här angav majoriteten (6 personer) att de har sett 30-skylten 70 meter efter
korsningen redan under övningsvarvet (varv 1).
Sammanfattande resultat från intervju för de två grupperna (grupp 1 och grupp 2)
visas i figur 4. Figuren visar antal försökspersoner i de två grupperna som missade 30skylten som var placerad 10 meter respektive 70 meter efter korsningen.
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Figur 4. Antal fp i de två grupperna som missat 30-skylten som var placerad 10 m
respektive 70 m efter korsningen.
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Figur 4 visar att i grupp 1 (testgrupp) missade fyra personer 30-skylten som var
placerad 10 m efter korsningen och fem personer missade skylten som var placerad 70
m efter korsningen. I grupp 2 (kontrollgrupp) för vilken båda skyltarna var
presenterade under alla varven, missade fyra personer 30-skylten 10 meter efter
korsningen och tre personer missade 30-skylten som var presenterad 70 meter efter
korsningen. Då skillnaden i dessa resultat bara handlar om en person är det svårt att
uttala sig om huruvida resultatet stödjer hypotesen eller inte, men utifrån dessa
resultatskillnader anses det vara möjligt att uttala sig i vilken riktning resultaten går.
Utifrån detta anses resultatet från intervju i grupp 1 inte gå i hypotesens riktning då en
person mer missade skylten som var presenterad 70 m efter korsningen. Däremot
anses resultatet för grupp 2 gå i hypotesens riktning då en person mindre missade 30skylten som var placerad 70 m efter korsningen.

Antal fp

Diagram som visar det sammanlagda antal personer från båda grupperna som missade
30-skylten placerad 10 meter respektive 70 meter efter korsningen visas i figur 5.
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Figur 5. Totalt antal personer ifrån båda grupperna som missade 30-skylten placerad
10 m respektive 70 m efter korsningen.
Figur 5 visar att totalt sett av 24 personer som deltog i intervju har åtta personer
missat 30-skylten placerad 10 m efter korsningen och åtta personer har missat 30skylten placerad 70 m efter korsningen. Utifrån detta resultat är det svårt att dra några
slutsatser då samma antal fp missade både 30-skylten placerad 10 m efter korsningen
och 30-skylten placerad 70 m efter korsningen.
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8 Diskussion
Resultaten från en (mellangrupps-) variansanalys som hade till syfte att jämföra
maxhastigheternas medelvärde under varv 2 för grupp 1 och grupp 2 visar att frånvaro
av den extra hastighetsskylten resulterade i signifikant högre hastighet för grupp 1.
Att variansanalysen mellan grupp 1 och grupp 2 under varv 3 inte visade signifikanta
effekter går i hypotesens riktning d.v.s. skillnaden mellan grupperna utjämnas då fp i
båda grupper utsätts för samma betingelse. Att testgruppen hade högre hastighet än
kontrollgruppen under varv 2 tolkas så att fp i testgruppen inte har sett
hastighetsskylten som var placerad 10 m efter korsningen och därför var deras
hastighetsval högre än för kontrollgruppen. Detta innebär att hypotesen ”om visuell
information i form av vägskyltar placeras direkt efter en korsning kommer bilförare
att i större utsträckning missa den information som presenteras på skyltar än om
skyltarna var placerade längre bort från korsningen” stämmer.
Ett till synes motsägande resultat får vi från inomgruppsvariansanalys för grupp 1
(testgrupp) som hade till syfte att jämföra hastighetsval för fp i samma grupp under
olika betingelser dvs. frånvaro eller närvaro av 30-skylt 70 m efter korsningen. Där
kunde inte signifikanta resultat påvisas trots att hastighetsmedelvärdet för testgruppen
(grupp 1) minskade i större utsträckning mellan varv 2 och varv 3 dvs. när extra skylt
introducerades 70 m efter korsningen än hos bilförarna i kontrollgruppen (grupp 2).
Den större sänkningen av hastigheten mellan varv 2 och 3 i testgruppen visar på en
tendens att introduktion av en extra hastighetsskylt påverkade bilförarens beteende.
Denna tendens hos bilföraren att sänka hastigheten när hastighetsskylten presenteras
längre bort från korsningen tyder på att bilföraren i större utsträckning
uppmärksammade och avläste skylten som var placerad på större avstånd från
korsningen än om den var placerad direkt efter korsningen. Detta innebär att
hypotesen får visst stöd också i detta fall fast signifikanta effekter inte kunde påvisas.
Orsaken till att det inte kunde påvisas signifikanta effekter utan enbart kunde peka på
tendenser är flera. En väsentlig orsak var att under försöket samlades det inte in
tillräckligt stora datamängder. En ökning av antal fp skulle kanske leda till signifikant
resultat. Det kan också vara så att orsaken till ej signifikanta effekter var
inlärningseffekt från varv 1 (övningsvarv) och varv 2. Under dessa varv presenterades
för fp i grupp 1 enbart 30-skylt som var placerad 10 m efter korsningen. Det kan
tänkas att fp under varv 1 och 2 inte har uppmärksammat denna skylt, och
automatiserat sitt beteende utifrån dessa förutsättningar. Därför när extraskylten
introducerades under varv 3 var försökspersonerna inte lika öppna för den nya
informationen som de var under tidigare varv och det kan ha orsakat att de missat
hastighetsskylten som var placerad längre bort i större utsträckning är de skulle göra
normalt.
Sammanställt resultat från intervju (se figur 5) visade att av 24 fp påstod 8 att de inte
har sett 30-skylten som var placerad 10 m efter korsningen och 8 att de inte har sett
30-skylten som var placerad 70 m efter korsningen. Då försökspersonerna i de två
grupperna hade olika förutsättningar att kunna uppmärksamma och avläsa 30-skylten
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som var placerad 70 m efter korsningen (för grupp 1 presenterades 30-skylten 70 m
efter korsningen enbart under varv 3, däremot presenterades denna skylt för grupp 2
under alla varv) anses intervjuresultatet som sammanställts för alla intervjudeltagare
vara missvisande.
Mindre missvisande resultat anses fås från intervjuresultaten som sammanställdes
gruppvis (se figur 4). Resultaten visar att i grupp 1 (testgruppen) har en fp mer missat
30-skylten som var placerad 70 m efter korsningen och i grupp 2 har en fp mindre
missat denna skylt. Resultatet för grupp 1 går inte i hypotesen riktning och det beror
antagligen på att försökspersonerna i denna grupp inte hade samma förutsättningar att
se båda hastighetsskyltarna i lika stor utsträckning (30-skylt 10 m efter korsning har
de sett under två varv, men 30-skylt 70 m efter korsning bara under ett varv). För
grupp 2 visar resultatet från intervju att en fp mindre missade 30-skylten 70 m efter
korsningen. Då båda hastighetsskyltarna var presenterade under alla varv för denna
grupp hade fp samma förutsättningar att uppmärksamma skyltarna som presenterades
10 m respektive 70 m efter korsningen. Det innebär att utifrån detta resultat kan det
vara rimligt att påstå att den går i hypotesens riktning då fp i grupp 2 tenderade att i
större utsträckning missa skylten som var placerad 10 m efter korsningen än de gjorde
när skylten var placerat 70 m efter korsningen.
Sammanfattningsvis är det svårt att kunna dra några slutsatser av det som framkom
vid intervju, och de presenterade resultaten från intervju måste ifrågasättas. Anledning
till detta är att det finns misstankar att fp under intervju inte mindes vilka
hastighetsskyltar de hade sett och även att misstankar om forskareffekten finns. I
samband med analysen av intervju visade det sig att i grupp 1 (för vilken 30-skylten
placerades 70 m efter korsningen under varv 3) av de sju fp som sagt att de har sett
30-skylten placerad 70 m efter korsning påstod fem att de har sett skylten redan under
varv 1 då det inte fanns någon skylt placerad. Detta tyder på att fp i samband med
intervju försökte svara på frågor utifrån det som de trodde att försöksledaren vill att de
skall svara och inte utifrån det som de faktiskt sett och uppmärksammat. Under
intervju märktes också att fp inte alltid kom ihåg vad de hade sett dvs. att fp
minnesprocesser var inblandade. Ett exempel på detta förhållande är att många fp har
angett att det fanns hastighetsskyltar då det inte fanns och att fp ofta efter att de svarat
på försöksledarens fråga gjorde tillägg ”men jag minns inte riktigt säkert”. Med tanke
på detta anses resultaten från intervju inte tillräckligt förlitliga för att kunna dra några
generella slutsatser huruvida bilföraren i mindre utsträckning uppmärksammar
trafikskyltar som finns strax efter korsningar än de gör när skyltarna är placerade
längre bort från korsningen.
Frågor som ställdes till fp under varv 3 direkt efter det att han/hon passerat
hastighetsbegränsningsskyltarna tycks i detta sammanhang vara en mer förlitlig metod
än intervju. Frågan om den gällande hastigheten på området under varv 3 kom som en
överraskning för fp, och kanske just detta överraskningsmoment gjorde att
försökspersonernas svar var mera spontana. Då frågan om den gällande hastigheten på
området ställdes i anslutning till varv 3 då båda grupperna hade passerat båda
hastighetsskyltarna kan man inte uttala sig om vilken av skyltarna fp
uppmärksammade och avläste mera frekvent. Den insamlade datan tillåter enbart att
konstatera att bland de 24 personer som deltog i undersökningen var det 7 personer
38

Diskussion
som angav fel hastighet som var gällande på området. Av de sju fp var det fyra i
grupp 1, för vilken 30-skylt 70 m efter korsningen introducerades under varv 3, angav
felaktig hastighet som gällande för området. I grupp 2 som under alla varv hade
möjlighet att se 30-skylten 70 m efter korsningen angav tre personer felaktig gällande
hastighet. Vad detta resultat betyder i förhållande till hypotesen är svårt att tolka,
däremot kan konstateras att detta resultat tydligt visar på att många bilförare inte
uppmärksammar alla vägmärken som finns på vägar i stadsområde.
Sammanfattningsvis utifrån de presenterade resultaten kan det konstateras att
bilföraren i större utsträckning tenderar att missa visuell information som presenteras
på vägskyltar direkt efter korsningen än om vägskyltarna är placerade längre bort från
korsningen dvs. resultaten anses stödja hypotesen.
Generalisering av resultaten till andra liknande situationer anses inte vara möjligt
framförallt därför att experiment var förlagt enbart till en specifik korsning och detta
kan innebära att det kunde råda speciella förhållanden som var karakteristiska just för
denna korsning. Vidare anses resultatet inte kunna generaliseras p.g.a. den begränsade
mängd data som insamlades i denna undersökning.
Undersökningen anses ha en god ekologisk validitet eftersom den har utförts i för
bilföraren naturlig miljö. Bilföraren som passerade korsningen befann sig i en för
honom normal situation med avseende på sökning av skyltar. Försökspersonerna var
omedvetna om vad som var det verkliga syftet med experimentet och trodde att
experimentet var över då de passerat den sista rondellen och att den återstående
vägsträckan bara var en transportsträcka för att komma till startpunkten för nästa varv.
Detta gjorde att försökspersonerna uppträdde normalt i korsningen så som de skulle
göra under normala situationer med tanke på sökning av skyltar.
När det gäller den inledningsvis diskuterade bilförarens förmåga till
informationshantering och i synnerhet informationsinhämtning i komplexa och
krävande situationer tyder resultatet (trots begränsningar till generalisering föreligger)
att bilförarna har större begränsningar när det gäller informationsinhämtning direkt
efter en krävande situation än de har en stund efter då deras mentala belastning
minskat. Detta överensstämmer med studier utförda av Alm och Nilsson (1994) som
visar att vid hög belastning koncentrerar sig bilföraren på den viktigaste uppgiften och
därför är benägen att i större utsträckning missa annan information. Liknande
resonemang för Näätänen och Summala (1974) som poängterar att bilisten pga.
begränsningar i uppmärksamhet prioriterar att endast uppmärksamma det som är
viktigt när situationen är krävande och mentalt belastande. Detta att bilföraren
bortprioriterade skyltarna då kraven på honom var höga kan vara en möjlig förklaring
till varför bilföraren i större utsträckning missade information som presenterades på
skyltar direkt efter korsningen.
Resultatet är också förenligt med de Waard modell och Wickens resonemang
(Wickens, 1992; de Waard, 1996) som visar att ökade krav och ökad mental
belastning resulterar i försämrad prestation (se kap.3.1). Ökade krav på bilföraren,
kapacitetsbegränsningar och ökad mental belastning anses också kunna förklara
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varför bilföraren missar information som finns i direkt anslutning till korsningen. I en
korsning ökar kraven på bilförarens uppmärksamhet då han måste uppmärksamma
och ta hänsyn till större mängder information. Dessa ökade krav på uppmärksamheten
leder enligt de Waard (1996) till att mera resurser tas i anspråk och bilförarens
mentala belastning ökar medan hans prestationsförmåga minskar. När bilföraren
lämnar korsningen och kraven på honom börjar minska återhämtar han sig inte direkt
utan en tidsfördröjning föreligger. Den försämringen i prestationsförmåga som var
orsakad av den mentala belastningen som bilföraren utsatts för i korsningen och den
kvardröjande effekten av den kan vara orsaken till att bilföraren i större utsträckning
missade 30-skylten som var placerad 10 meter efter korsningen än 30-skylten som var
placerad 70 meter efter korsningen.
Minskning av det funktionella synfältet pga. den mentala belastningen som bilföraren
var utsatt för i korsningen kan också ha varit en bidragande faktor till att bilföraren
inte uppmärksammade 30-skylten som var placerad direkt efter korsningen (se
kap.3.4). Detta överensstämmer med studier av Samuelsson och Nilsson (1996) vilka
visar att en ökad mental belastning resulterar i ett avsmalnande funktionellt synfält
som innebär att bilistens förmåga att upptäcka och avläsa information minskar.
Sammanfattningsvis finns det flera tänkbara förklaringar till varför bilisten missar att
uppmärksamma och avläsa information från trafikskyltar efter en krävande situation.
Det som är gemensamt för de förklaringsförsök som presenterades ovan är att de
handlar om kognitiva faktorer och i synnerhet om begränsningar i mänsklig kapacitet.
Därför kan man i likhet med Rumar (1985) och Näätänen och Summala (1976)
poängtera att begränsningar i mänsklig kapacitet är en viktig faktor för att kunna
förklara hög frekvens av de fall då bilförare inte uppmärksammar skyltar då kraven på
honom är höga.

40

Uppslag till fortsatta studier

9 Uppslag till fortsatta studier
Eftersom
det
finns
mycket
begränsad
forskning
om
bilförarens
informationsinhämtning efter krävande situationer, är det av stort intresse och värde
att undersöka detta problemområde vidare.
Resultat från detta arbete bör användas som underlag för att göra en mera omfattande
studie när det gäller trafikantens beteende och informationsinhämtning efter krävande
situationer. Ett sätt att gå vidare med detta arbete är att bredda hypotesen och använda
flera försökspersoner. En bättre fördelning mellan kön skulle också vara önskvärd.
För att resultatet skall kunnas generalisera i större utsträckning borde man genomföra
undersökningen och göra mätningar i en serie av korsningar och på så sätt utesluta att
resultaten påverkas av de förhållande som är karakteristiska för en specifik korsning.
Då korsningar bara är ett exempel på krävande situationer är det också värt att
undersöka i vilken utsträckning bilförare inhämtar information från trafikmiljön i
andra för bilförare krävande situationer t.ex. efter cirkulationsplatser. En annan fråga
är om bilföraren i större utsträckning missar information från vägmiljön när han
ständigt utsätts för mental belastning i förhållande till när den belastningen varierar
under resans gång.
Som påpekats tidigare finns det bristfällig forskning som handlar om hur människan
reagerar efter mental belastning, då med tanke på återhämtningstid. I detta
sammanhang skulle det vara intressant att veta hur lång tid det behövs för människan
att återhämta sig efter mentalt belastande situationer i sådan grad att denne kan klara
av att prestera lika bra som under normala förhållanden. Svar på denna fråga skulle ge
ledning för hur långt bort från den krävande situationen vägmärken bör placeras för
att bilförare skall med största sannolikhet uppmärksamma och avläsa den.
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Bilaga 1

Bilaga 2
Underlag för intervju

1. Hur ofta kör du denna vägsträckan?

2. Såg du någon gång 30-skylten som finns placerad efter korsningen?

3. Om svaret ”ja”. På vilken sida av vägen såg du skylten?

4. Under vilket varv har du sett skylten?

5. Har du någon gång sett hastighetsbegränsningsskylten som finns framför dig?

6. Om svaret ”ja”. Under vilket varv har du sett skylten?

Bilaga 3

Instruktioner till försökspersonerna inför varje varv.

Varv 1: Under första varvet skall du vänja dig vid bilen och lära dig slingan. Du skall
köra som du brukar.
Varv 2: Under detta varv skall du bedöma hur svårt du tycker det är att köra i varje
rondell du passerar. Den bedömningsskala som du får använda är från 1 till 3, där:
1= det är lätt att köra genom rondellen
2= det är varken lätt eller svårt
3= det är svårt att köra genom rondellen
Varv 3: Under detta varv skall du visa hur du tycker man bör placera fordonet i varje
rondell.
Varv 4: Under detta varv skall du köra en kortare sträcka. Jag kommer att instruera
dig hur du skall köra. När du kör denna vägsträcka skall du ange varje
hastighetsbegränsningsskylt du passerar och dessutom tala om om du har missat
hastighetsbegränsningsskylten under tidigare varv.

Bilaga 4

Information till försökspersonerna

Jag studerar på högskolan i Skövde och gör nu mitt examensarbete som handlar om
bilkörning.
Du skall köra i ca 45 minuter och som tack för hjälpen får du en ersättning på 150 kr.
Du skall köra en slinga på ca 6,5 km ett antal varv och därefter svara på några enkla
frågor. Inför varje varv får du instruktioner om vad du skall göra. Om något är oklart
så får du fråga. Allt material behandlas förtroligt.
Om du har några frågor efteråt då kan du kontakta mig via mail: eller på telefon nr
Tack för din medverkan
Ewa Gustafsson

