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I denna studie utvärderas ett gränssnitt till ett tänkt system för att detektera vilda djur längs 

landsvägar för att förebygga viltolyckor. Syftet var att utvärdera en metod för att minimera 

att förarens uppmärksamhet avleds, samt att djurlivet inte störs av miljöpåverkan. Av denna 

orsak utvärderas ett gränssnitt till ett IR-kamerabaserat detekteringssystem som är tänkt att 

projicera varningsindikatorer direkt på fordonets vindruta. Gränssnittet testades genom att 

filmer som simulerade bilkörning spelades upp för 12 deltagare. För att utvärdera 

gränssnittets effektivitet fick deltagarna trycka på en knapp som registrerade reaktionstiden 

då de såg ett djur. Vidare undersöktes också hälften av deltagarnas resultat då de var 

kognitivt belastade samtidigt som de såg filmerna. För att uppnå kognitiv belastning 

användes n-back-test på hälften av deltagarna och samtliga deltagare fick skatta sin 

belastning med NASA-TLX-självskattningstest. Resultaten visade en signifikant skillnad 

mellan reaktionstiderna då deltagarna såg filmer med och utan gränssnittet, och även antalet 

felaktiga beslut försvann. Dessa resultat tyder på att gränssnittet kan hjälpa till att motverka 

viltolyckor.

 

Inledning 

Viltolyckor på svenska landsvägar utgör 

den största orsaken till trafikolyckor med 

60 % av samtliga polisrapporterade 

olyckor per år (Seiler, 2004). Dessutom 

ökar olycksantalet med den ökande 

trafiken och artbeståndet av de mest 

olycksdrabbade djurarterna rådjur, hjort 

och älg (Jägerbrand, 2014). 

   Det går att reducera antalet olyckor 

genom flera olika åtgärder. Med åtgärder 

såsom viltstängsel, avskräckande ljud eller 

dofter etc. begränsas vilda djurs möjlighet 

att röra sig fritt (Kruse, 2013) och detta bör 

därför i möjligaste mån undvikas. 

Dessutom är viltolyckor (såväl som övriga 

trafikolyckor) oftare orsakade av brister 

hos föraren än hos omgivande faktorer, och 

uppmärksamheten hos förare påverkas dels 

av stress men också av hur oväntat ett 

stimuli är (Pammer & Blink, 2012). I 

lantmiljö, där de flesta viltolyckorna sker, 

utgör vilda djur som riskerar att korsa  

 

 

 

 

vägbanan oväntade stimuli, och de är 

därmed svåra att upptäcka och reagera på i 

tid för att på ett säkert sätt undvika en 

kollision. Det optimala olycksreducerande 

systemet bör därmed vara det som dels 

minimerar att omgivningen förändras och 

dels att förarens uppmärksamhet påverkas 

så lite som möjligt. 

   Av dessa orsaker valdes för denna studie 

att fokusera på IR-baserade 

detekteringssystem som kan installeras i 

fordon. Det tänkta systemet som här 

prototypiskt utvärderas i form av en 

inspelad bilkörningssimulation är inspirerat 

av Forslund & Bjärkefur (2014). Denna 

prototyp ska i färdigt format bestå av en 

IR-kamera placerad fram på fordonet, och 

denna kopplas till en dator som projicerar 

en varningsikon direkt på vindrutan för att 

indikera var det detekterade djuret befinner 

sig. Denna typ av varning på vindrutan 

kallas Heads Up Display (HUD). 



   Då det som söktes i denna studie var 

reaktionen på oväntat stimuli designades 

huvudexperimentet så att själva 

bilkörningen blev en sekundär uppgift. För 

att uppnå detta användes ett 

arbetsminnesbelastande n-back-test. N-

back-testet är enkelt att reglera och har 

effektivt använts i liknande studier (Son, 

Oh, & Park, 2013). För att isolera 

eventuella utmattningseffekter från själva 

arbetsbelastningen användes även ett 

NASA-TLX-test vid flera tillfällen under 

huvudexperimentets gång. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att undersöka 

ett alternativt sätt för att varna förare för 

vilddjur längs vägarna. Med Forslund och 

Bjärkefurs (2014) system som inspiration, 

skapades och testades ett varningssystem 

som varnar föraren på ett nytt sätt. 

   Denna studie och rapport ämnade därför 

undersöka detta varningssystems 

användbarhet och frågeställningarna var 

därför: 

 Kan man se någon skillnad på hur 

lång tid det tar för deltagarna att 

upptäcka djur då varningssystemet 

är aktivt eller inaktivt? 

 Agerar deltagarna mer korrekt med 

varningssystemet aktivt? 

 Finns det någon ytterligare skillnad 

i reaktionstid då deltagarna är 

kognitivt belastade av en sekundär 

uppgift? 

Teoribakgrund 

Under 2014 skedde 47 167 viltolyckor i 

Sverige. Viltolyckorna utgör ca 60 % av 

samtliga trafikolyckor i Sverige (Seiler, 

2004), vilket är en markant ökning från 

1980, då endast 9 % var viltolyckor 

(Persson & Peterson, 1980). Av detta kan 

alltså konstateras att viltolyckor på lång 

sikt har blivit en alltmer påtaglig faktor i 

olycksstatistiken. Men även på kort sikt, 

vilket är av mer relevans för just denna 

studie, ökar antalet viltolyckor nämnvärt.   

   Åren 2011-2015 upplevde en ökning på 

17,7% (från 40 951 till 48 190) 

polisrapporterade viltolyckor per år 

(Nationella viltolycksrådet, 2016). 

Konsekvenserna av dessa olyckor är ca 10 

dödsfall och en ekonomisk kostnad på 100 

miljoner € per år (Seiler, 2004). 

   I övriga delar av världen kan statistiken 

skilja sig. Dock är proportionen på antalet 

dödade per viltolycka relativt konstant vid 

en jämförelse med Tjeckien och USA 

(Hedlund, Curtis, Curtis, & Williams, 

2004; Mrtka & Borkovcová, 2012). 

   Exempel på metoder som har tagits fram 

för att reducera viltolyckor är viltstängsel, 

avskräckande dofter och ljud, vilka är 

exempel på metoder som förändrar vilda 

djurs beteenden. Andra exempel där 

förarens roll istället ändras är tavlor på 

vilka det visas en film tagen av en IR-

kamera på djur som utgör potentiella 

olycksrisker. Dessa sätts upp över särskilt 

olycksdrabbade områden. 

   Problem med dessa metoder är att de 

antingen minskar djurens rörlighet, eller att 

de saknar tillräcklig flexibilitet för att vara 

påtagligt effektiva (Huijser & McGowen, 

2003; Olsson, 2007). 

   Av dessa orsaker är det systemgränssnitt 

som i denna studie utvärderas inspirerat av 

ett system baserat på detektering av vilda 

djur med en IR-kamera som monterats fast 

på fordonet (Forslund & Bjärkefur, 2014). 

Forslund och Bjärkefurs system använde 

sig dock av en strålkastare för att varna 

föraren, men då det saknades stöd för att 

detta inte på ett riskabelt sätt störde djuren 

och därmed orsakade en ökad trafikfara 

valdes för denna studie istället ett system 

som visas på vindrutan inuti bilen. På så 

vis behöver förarens uppmärksamhet inte 

avledas, och djuret påverkas heller inte. 

Metod 

Då syftet var att undersöka förändringar i 

den reaktionstid som uppmättes då 

deltagarna genomförde simulationen med 

eller utan varningssystemet, samt med eller 

utan kognitivt belastande test, så användes 

en mellangruppsdesign. De oberoende 

variablerna var därför om systemet var 



aktivt eller inte och om deltagarna gjorde 

n-back-testet, och den beroende variabeln 

var reaktionstiden som uppmättes 

Utrustning och miljö 

Filmerna som spelades upp för deltagarna 

skapades i datorspelet Arma III och 

redigerades sedan för att visa djur och den 

varning som skapats. Ett program som 

registrerade deltagarnas tryck på 

tangentbordet användes för att beräkna 

reaktionstider. 

Deltagare 

12 deltagare, varav 5 kvinnor och 7 män, 

valdes ut enligt följande kriterier: 

 Innehaft svenskt körkort i minst 2 

år 

 Kört bil inom de närmsta tre 

månaderna 

Försöksdeltagarnas åldrar var 21-43  

(x̄ = 29,75, SD = 6,70). Deltagarna 

rekryterades via mail och genom ett 

bekvämlighetsurval. Alla deltagare deltog 

frivilligt och erbjöds fika som ersättning 

vid avslutat test. Deltagarna delades in i 

fyra grupper som balanserades efter kön 

och ålder.  

Procedur 

Alla deltagare i de fyra grupperna fick se 

två simuleringsfilmer vardera. Två av 

grupperna fick under simuleringarna också 

genomgå ett n-back-test, vilket ger 

kognitiv belastning. För att minska risken 

för ordningseffekter fick två grupper (en 

med och en utan kognitivt test) först se den 

simulering där det skapade 

varningssystemet var aktivt och sist 

simuleringen utan varningssystemet. 

Resterande två grupper fick se filmerna i 

omvänd ordning. 

   Alla tester genomfördes individuellt och 

i grupprum hos Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) i 

Linköping. De inspelade 

simulationsfilmerna spelades upp på en 

dator som var kopplad till en projektor och 

framför sig hade deltagarna ett trådlöst 

tangentbord där knappen “enter” användes 

för att registrera reaktionstider under 

testets gång. 

   Vid testets start fick deltagaren själv läsa 

instruktionerna inför testet och fick sedan 

chans att ställa eventuella frågor. Efter det 

fick deltagaren lämna sin underskrift och 

medkännande på samma papper. Sedan 

visades en kort exempelfilm där möjliga 

scenarion visades och förklarades. I denna 

film fick också deltagaren se hur 

varningssystemet såg ut. När denna film 

spelats upp fick deltagaren genomföra en 

självskattning med en NASA-TLX-enkät 

för att undersöka den initiala kognitiva 

belastningen. Därefter spelades den första 

testfilmen upp.  

   Deltagarens uppgift var att upptäcka djur 

eller andra stimuli som krävde någon slags 

reaktion av föraren. När något sådant 

upptäcktes skulle deltagaren trycka på den 

knapp som registrerade reaktionen och 

sedan, för att utvärdera om deltagaren 

fattade ett rationellt beslut eller ej, muntligt 

uppge vilken av tre handlingar (bromsa, 

svänga eller gör ingenting) som skulle 

utföras. Efter avslutad simulation utfördes 

ännu ett självskattningstest för att 

undersöka om den kognitiva belastningen 

ökat eller ej. Testdeltagaren gavs också en 

chans att sträcka på benen. Efter denna 

paus fick deltagaren genomföra den andra 

simulationen. Hade föregående del av 

testet genomförts utan varningssystemet 

visades nu den film där varningssystemet 

var avstängt, och vice versa. I övrigt 

utfördes den andra simulationen på samma 

sätt som den första. Därefter fick 

deltagaren fylla i det sista 

självskattningstestet och sedan även svara 

på frågor om kön, ålder och hur de 

uppfattat varningssystemet. 

   För att undvika inlärningseffekter var 

vägsträckorna i filmerna olika. 

Pilottest 

Ett pilottest genomfördes med hjälp av en 

frivillig deltagare. Efter avslutat test gavs 

muntlig feedback om testets 

genomförbarhet vilket gjorde att vissa 

ändringar gjordes. 

   Dessa förändringar var bland annat att 

låta deltagaren få läsa instruktionerna 



istället för att få dem upplästa och delar av 

instruktionerna ändrades.  

Simulationsfilmerna som tidigare varit 15 

minuter långa kortades ner till 10 minuter 

och hastigheten i filmerna sänktes till 80 % 

av originalhastigheten. 

Resultat 

Ett beroende t-test av medelvärden av 

reaktionstiderna för film med HUD och 

film utan HUD utfördes för att se om 

reaktionstiden påverkades av studiens 

gränssnitt eller ej. Resultatet blev en 

signifikant skillnad mellan att använda 

gränssnittet (x̄ = 1 814,2, SD = 1 067,6) 

och att inte använda gränssnittet (x̄ = 4 

887,6, SD = 1 135,4); t(7) = -5,318, p = 

0,005. 

För att kontrollera om träffsäkerheten 

av besluten påverkades av förändringen i 

reaktionstid analyserades träffsäkerheten 

av besluten med och utan gränssnitt med 

ett chi-två test av homogenitet. Besluten 

var antingen 1 (rätt beslut) eller 0 (felaktigt 

eller inget beslut). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan besluten med 

HUD (x̄ = 0,917, SD = 0,167) och besluten 

utan HUD (x̄ = 0,667, SD = 0,282); x(2) = 

1,333, p = 0,513. När deltagarna fick hjälp 

av gränssnittet var de inte signifikant bättre 

på att välja rätt beslut.  

En ANOVA gjordes av responstidernas 

medelvärden med och utan HUD i 

betingelserna med och utan n-backtest för 

att undersöka om den kognitiva 

belastningen hade någon påverkan på 

reaktionstiden. Det fanns ingen signifikant 

skillnad för reaktionstider med HUD och 

n-back (x̄ = 1 456,9, SD = 429,9) eller med 

HUD och utan n-back (x̄ = 2 171,5, SD = 1 

460,8); F(6) = 0,881, p = 0,384. Det var ej 

heller en signifikant skillnad för 

reaktionstider utan HUD med n-back (x̄ = 

4 467,3, SD = 1 258,6) eller utan HUD och 

n-back (x̄ = 4 139,0, SD = 1 659,9); F(9) = 

0,140, p = 0,717, se Figur 6 nedan. 

Användandet av n-back påverkade inte 

deltagarnas reaktionstider märkvärt. 

För att avgöra om alla deltagares 

summerade responstid blivit påverkad av 

n-backtestet och om det fanns någon 

skillnad mellan om deltagarna började med 

systemet eller ej gjordes en ANOVA. Det 

var inte en signifikant påverkan från endast 

n-back (F(1,7) = 0,121, p = 0,73, e = 

0,017), men det var en signifikant skillnad 

om deltagaren började med gränssnittet 

(F(1,7) = 7,29, p = 0,031, e = 0,510) och 

interaktionen av n-back och att börja med 

gränssnittet (F(1,7) = 9,14, p = 0,019, e = 

0,567). Deltagarna visade en kortare 

reaktionstid om de började utan systemet 

(x̄ = 2 880,0, SD = 198,9) än med 

gränssnittet först (x̄ = 3 585,8, SD = 

222,5). Vid interaktionen var det störst 

skillnad i reaktionstid med n-back i 

ordning av användning av gränssnittet sist 

(x̄ = 2 480,8, SD = 281,4) och gränssnittet 

först (x̄ = 4 189,0, SD = 344,6), se Figur 7 

nedan. En ordningseffekt observerades där 

deltagare som hade gränssnittet i den andra 

filmen presterade bättre med cirka 1,7 

sekunder. 

Ett oberoende t-test utfördes på 

träffsäkerheten av beslut tillsammans med 

gränssnittet betingat med eller utan n-back 

för att avgöra om n-back hade någon 

påverkan på besluten eller ej. Resultatet 

blev ingen signifikant skillnad mellan utan 

n-back (x̄ = 1,0, SD = 0,0) och med n-back 

(x̄ = 0,833, SD = 0,236); t(3) = 1,342, p = 

0,272. Det var ingen signifikant skillnad, 

men de deltagare som inte hade uppgiften 

med mental belastning valde alltid rätt 

beslut. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka 

ett alternativt sätt att varna förare för djur 

längs vägarna. De metoder som idag 

används för att förebygga viltolyckor är 

bland annat viltstängsel och avskräckande 

doftmedel. Dessa metoder har visats 

förebygga viltolyckor, men de påverkar 

samtidigt djurens levnadsmönster och 

begränsar vart de kan röra sig. Fördelarna 

med detta gränssnitt är att det inte påverkar 

omgivningen på något sätt och att man inte 

tar förarens uppmärksamhet från vägen. 

Med dessa fördelar och de resultat som 



samlats in kan man därför se att 

gränssnittet är användbart, och vidare 

forskning och studier inom ämnet kan 

därför med fördel genomföras. 

   Något som kom fram under studiens 

gång var att deltagarna inte alltid litade till 

fullo på systemets varningar, och valde att 

vänta med åtgärd tills de själva verifierat 

att systemet hade rätt. Detta lär spegla det 

verkliga beteendet hos förare som kan 

tycka att hjälpsystem mest är i vägen. 

Därför är det oerhört viktigt att systemet 

visar oerhört få falska positiva, samtidigt 

som det av naturliga skäl inte får missa 

några djur för att bibehålla förarens 

förtroende. Ett effektivt sätt att notera var 

deltagarna riktade sin uppmärksamhet 

skulle kunna vara en ögonrörelsestudie, 

helst i samband med en simulation där de 

själva har möjlighet att interagera med 

omgivningen. 

Resultatdiskussion 

Resultaten visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan reaktionstiderna 

när systemet var aktivt eller inte. Detta 

resultat tyder på att det därmed är lättare 

för föraren att upptäcka djur med hjälp av 

gränssnittet, vilket kan leda till färre 

viltolyckor. Besluten vid trafiksituationer 

utan n-back visade en takeffekt, vilket är 

det bästa möjliga scenariot.  Även om det 

inte är en signifikant skillnad mellan 

besluten har alla felaktiga beslut 

eliminerats. Vad som saknas i den här 

analysen är falska positiv, vilket hade 

behövts för att avgöra om föraren litar blint 

på systemet och agerar därefter eller om 

föraren avgör själv om en handling 

behöver göras eller ej. 

Metoddiskussion 

Den metod som användes i denna studie 

passade bra för syftet och de 

frågeställningar som ställts. Vid 

datainsamlingen slutade programmet som 

registrerade reaktionstider ibland att 

fungera, vilket gjorde att viss data fick tas 

bort. 

   NASA-TLX var ett bra 

självskattningstest för denna studie, trots 

att bara en av de ifyllda dimensionerna 

sedan användes. Eftersom detta är ett 

självskattningstest finns dock viss 

osäkerhet jämfört med en objektiv 

mätmetod. Detta kan i experiment med 

stora frihetsgrader vara försumbart, men 

med en frihetsgrad på endast N = 11 skulle 

denna effekt kunna ha påverkat resultatet 

och gett upphov till en osäkerhet i vad som 

mättes. N-back-testet är ett bra test för att 

belasta arbetsminnet, men det är 

omdiskuterat vad gäller om det enkelt går 

att avgöra vad som egentligen testas. 

   På grund av snäva tidsramar och 

ekonomiska begränsningar kunde testet 

inte genomföras i en riktig bilsimulator då 

den kostar pengar att använda och ofta är 

bokad, istället användes därför en inspelad 

bilsimulator-film. Detta medförde att 

testdeltagarna inte själva fick köra bilen 

och den primära uppgiften blev därför att 

upptäcka djuren längs vägen. Vid vidare 

studier eller utvärderingar av liknande 

system bör man använda en riktig 

bilsimulator för att se hur resultaten skiljer 

sig när den primära uppgiften är att köra 

bil. 

   Då tidsramen för denna studie var snäv 

och testet tog 30-45 minuter per deltagare 

att genomföra blev antalet deltagare 

lidande. Många av deltagarna hade också 

någon slags relation till testledarna, något 

som dock inte tros haft någon påverkan på 

resultaten då testerna i dessa fall utfördes 

med andra försöksledare än de som var 

relaterade till deltagaren. Med få deltagare 

blir det också svårt att generalisera 

resultaten till hela populationen. Fokus 

lades då på att få en spridning i kön och 

ålder samt att balansera grupperna för att 

grupperna skulle kunna jämföras med 

varandra. 

   För att få fler deltagare skulle man kunna 

testa gränssnittet online. Detta alternativ 

valdes dock bort då man vid ett sådant test 

inte har någon kontroll över 

ovidkommande variabler. 

 



Slutsats 

Resultaten tyder på en förbättrad 

reaktionstid då en varningssignal 

uppmärksammar bilföraren om en 

potentiell fara, än när bilföraren själv ska 

hitta den. Med den tre sekunder längre 

reaktionstiden skulle föraren med 

gränssnittet en längre sträcka att fatta sitt 

beslut på, vilket ger tid för mer rationella 

beslut och en säkrare inbromsning vid 

behov. Det upptäcktes ingen signifikant 

skillnad på reaktionstiden om en 

arbetsbelastande uppgift lades till. Det 

upptäcktes en försämring av reaktionstiden 

i samband med arbetsbelastning när 

deltagarna först såg filmen med 

varningssystemet aktivt och därefter filmen 

utan varningssystemet. Deltagarna fattade 

mindre inkorrekta beslut då de blev 

assisterade av systemet att upptäcka djur 

än när de behövde upptäcka dem själva. 

Detta indikerar att ett system baserat på 

detta eller motsvarande gränssnitt kan ha 

stor betydelse i trafiken vad gäller att 

reducera viltolyckor. Vidare studier bör 

fokusera på implementation och 

utvärdering av displayer på vindrutan, 

eftersom gränssnittet som testades i denna 

studie inte var tillräckligt detaljerat för att 

kunna avgöra hur informationen bäst 

kommer föraren till hands utan att 

distrahera. 
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