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Sammanfattning 

Den ökade automationen inom bilar och andra fordon har medfört att människan tilldelats den opassande rollen                
som systemövervakare och automationen har istället ersatts av adaptiv automation som ämnar att hjälpa föraren               
endast när behovet finns. Målet är ett sammansatt system, en loop, där föraren och automationen samarbetar för                 
att maximera den totala kapaciteten. För att utveckla dessa adaptiva system så bör kunskap erhållas om hur                 
föraren på bästa sätt kan varnas och detta kan variera beroende på körsituation och förarens mentala                
arbetsbelastning. Detta var syftet med denna studie; att jämföra hur auditiva stimuli uppfattas beroende på               
kognitiv belastning. Detta genomfördes med en inomgruppsdesign där samtliga deltagare (N=31, varav 6             
kvinnor, 25 män) fick köra en simulator under två olika betingelser som varierade i kognitiv belastning genom                 
en n-back-övning. Efter varje betingelse fick deltagaren fylla i en enkät där denne skattade graden av irritation,                 
kognitiv belastning, nyttan med signalen, förväntad reaktion om signalen varit annorlunda och deras allmänna              
inställning till varningssystem. Resultatet visade en signifikant skillnad mellan betingelserna men graden av             
irritation och uppfattning i allmänhet påverkades inte av kognitiv belastning. 
 
Key words: Adaptive automation, Lane departure warning, mental workload, perceiving auditive signals,            
cognitive load, annoyance  
 

  Inledning 
Med den ökade automationen har människan fått en        
ofrivillig och opassande roll som övervakare av       
system (Brookhuis, Waard, Janssen, 2001). Detta är       
ett problem som sträcker sig över flera olika        
domäner, och när systemet avviker från det       
konventionella uppstår problem eftersom det blir      
människans uppgift att ta över kontrollen för att        
sedan återskapa systemets balans. Bilkörning med      
helautomatiserade fordon blir därför problematisk     
eftersom föraren försätts i en position som enbart        
kräver övervakning. Fördelaktigt vore istället att      
bilen, automationen och föraren samarbetar     
tillsammans för att utgöra ett sammansatt system       
(Chris Dijksterhuis et al., 2012). Systemet bör       
fungera som en loop där alla delar inkluderas och         
är delaktiga, även människan. Varningssystemens     
primära syfte blir därför att försöka bibehålla       
människan i loopen genom att kalla på människans        
uppmärksamhet vid de tillfällen människan anses      
avvika. Denna behovsbaserade påkallelse är det      
som utgör ett adaptivt varningssystem. Dessa      
varningssystem får därför inte störa     
koncentrationen eller påverka förarens kognitiva     
belastning negativt, utan systemet ska vid behov       
varna och vara behjälpligt för människan.      
Varningssystem bör alltså anpassas efter     
människan, inte tvärtom.  
 
Syfte  
Studien ämnar att jämföra hur ett auditivt stimuli        
uppfattas beroende på kognitiv belastning. Mer      

specifikt, att vid bilkörning undersöka om samma       
auditiva varningssignal uppfattas olika beroende på      
kognitiv belastning. 
 
Frågeställning 
För att undersöka uppfattning användes följande      
frågeställningar: 
Hur påverkas föraren av ljudsignalen för      
körfältsassistans (LDW) vid olika kognitiv     
belastning? 

● Hur många gånger utlöste föraren     
signalen? 

● Hur tror föraren att denne skulle reagera       
vid en annan typ av ljudsignal? 

● Hade föraren nytta av signalen? 
 
Har kognitiv belastning någon inverkan på hur       
ljudsignalen uppfattas? 

● Hur skattar föraren sin irritation vid LDW       
signalen? 

● Hur belastande ansåg föraren att     
körningen var? 

● Har förarens allmänna inställning ändrats? 
 

Bakgrund 
Automation inom fordon är ett område där       
utvecklingen pekar stadigt uppåt vilket gör att det        
är ett välstuderat område och speciellt inom just        
metoder för att hålla människan i loopen samt vilka         
faktorer som bidrar till sammanhållningen av      
systemet (Endsley & Kiris, 1995). Med loopen       
menas att människan tillsammans med     
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automationen ska utgöra ett fungerande system där       
människan har en större roll än att bara övervaka         
systemet. Endsley och Kiris utförde en studie som        
undersökte specifikt vad som gjorde att människan       
hölls i loopen och hur detta sedan kunde        
upprätthållas. Det framkom att de två      
huvudfaktorerna till varför automation får     
människan att falla ur loopen, är att människans        
kapacitet att manuellt driva systemet minskar samt       
att dennes situationsuppfattning (eng. situation     
awareness) försämras. Detta beror på att      
automationen gör att människans förarrelaterade     
förmågor inte tränas upp i samma utsträckning som        
tidigare, vilket därmed skapar en sämre förare med        
mindre körvana. Det är också av denna anledning        
som situationsuppfattningen blir sämre; eftersom     
förståelsen för vilka faktorer som bör prioriteras i        
olika körsituationer förbättras enkom vid ökad      
erfarenhet och körvana. Av denna anledning vill       
man utveckla adaptiva varningssystem som hjälper      
föraren först när hjälp behövs.  
 
Adaptiva varningssystem 
För att föraren ska få maximal hjälp av systemet         
krävs en noggrann och precis utformning av       
varningssystemet. Inom detta område har     
ytterligare studier utförts, både angående när samt       
hur varningssystem bör varna. Dijksterhuis et al.       
(2012) undersökte vidare människors prestation     
och preferenser angående adaptiva varningssystem.     
Deras studie genomfördes därför med tre      
betingelser; icke-adaptiv hjälp, adaptiv hjälp samt      
ingen hjälp. Resultatet av studien visade på att        
människor både föredrog samt presterade bättre      
med det adaptiva systemet.  

 
Efter att det etablerats att adaptiva system är        
fördelaktiga, blir en annan viktig aspekt systemet       
och dess utformning, samt hur det ska designas för         
att maximera förmågan till att understödja föraren.       
Tidigare studier av bland andra Tan och Lerner        
(1995), har visat att vissa varningar inom dessa        
system (system som försöker bibehålla människan i       
loopen) snarare stör människan och därmed bidrar       
till att föraren väljer att stänga av varningssystemet.        
Detta innebär att många studier har sökt en balans         
inom denna människa-maskin-interaktion, för att ta      
fram system som nyttjar en ergonomisk påminnelse       
för att uppmärksamma föraren på situationen.  

  
Körfältsassistans 
En felaktig situationsuppfattning kan få olyckliga      
konsekvenser och leda till handlingar som inte är        
lämpliga i den givna situationen, vilket i sin tur kan          
orsaka allvarliga olyckor i trafiken. Det      
amerikanska trafikdepartementet, Federal Highway    
Administration (2017), rapporterar att den     
vanligaste orsaken till trafikolyckor är att fordon       

lämnar sin fil (eng. lane departure) för exempelvis        
omkörning eller avsvängning. Detta innebär att om       
säkerheten under filbyten kan förbättras, kan upp       
till hälften av alla trafikolyckor förhindras. Av       
denna anledning är varningssystem specifikt för      
detta område av hög relevans inom      
fordonsbranschen.  

  
En metod för att hantera dessa filövergångar är att         
utrusta fordonet med ett system för      
körfältsassistans, ett LDW-system (Eriksson et al      
2013). Dessa system fungerar genom att läsa av        
bilens position i förhållande till vägbanan, och       
därigenom registrera alla filövergångar för att      
därefter utfärda en varningssignal när en potentiellt       
farlig filövergång registrerats. Signalen ska upplysa      
föraren om denna filövergång och sedan ge föraren        
möjligheten att själv vidta lämplig åtgärd.  
 
Kognitiv Belastning  
En ytterligare faktor till olyckor beror ofta på        
förarens egen prestationsförmåga, där trötthet eller      
utmattning i form av överansträngd mental      
arbetsbelastning (eng. mental workload), anses vara      
en av de vanligaste orsakerna till trafikolyckor       
överlag. Pereira Da Silva (2014) utförde därför en        
studie i syfte att undersöka den mentala       
arbetsbelastningen och fördelningen av kapaciteten     
som människan besitter i kombination med att köra        
bil. Det är sedan tidigare känt att bilkörning är en          
uppgift där flera av människans sinnen kräver       
koncentration för att skapa en relevant      
situationsuppfattning hos föraren, vilket i sin tur       
bidrar till en hög mental arbetsbelastning.  

 
En studie av Kim och Dey (2015) har visat hur          
föraren är bäst mottaglig för information med       
hänsyn till den belastning en förare naturligt utsätts        
för. Under bilkörning är det stora mängder       
information som föraren presenteras för genom      
olika visuella stimuli. Eftersom mängden     
information människan är kapabel att visuellt      
percipiera är begränsad, kan bara en mindre del av         
den visuella informationen bearbetas. Studien     
visade även att det därmed är fördelaktigt att        
variera och fördela omgivningsbaserade stimuli     
mellan förarens olika sinnen, exempelvis genom      
hörsel eller känsel. Detta skulle sprida förarens       
kognitiva belastning mellan modaliteter och föraren      
skulle därmed kunna ta in mer information       
samtidigt, till skillnad från om all information       
erhållits genom ett och samma sinne.      
Varningssystemen anpassas efter människans    
kapacitet genom att på bästa sätt ge dessa varningar         
till föraren utifrån hur denne är mest mottaglig.        
Även om visuella stimuli utgör den största delen av         
våra perceptuella intryck, är det under bilkörning       
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bättre att använda sig av andra modaliteter för att         
varna föraren, exempelvis det auditiva systemet.  

 
För att justera den mentala arbetsbelastningen hos       
människor, finns det specifika uppgifter som kan       
användas. En av dessa är n-back-task, som innebär        
att personen presenteras för ett antal stimuli för att         
därefter kontinuerligt återge det stimuli som      
presenterades n antal steg tillbaka. I en studie av         
Herff et al. (2014) användes just ett sådant test för          
att påverka den mentala arbetsbelastningen. Detta      
gjordes genom att presentera bokstäver som      
deltagaren fick bekräfta genom att trycka på en        
tangent om en viss bokstav var den som angavs n          
steg bakåt. Det värde på n som användes varierade         
mellan 2 och 3 beroende på hur hög belastning som          
önskades att uppnås.  

  
Auditivt Stimuli  
Förarens mentala arbetsbelastning och därmed     
mottaglighet beror på vilken situation denne      
befinner sig i. Studien utförd av Fagerlönn (2011a)        
visar att vad som upplevs som brådskande (eng.        
urgent) beror på situationen. Om situationen är       
pressad och snabb vidtagen åtgärd krävs, är en        
brådskande signal mer accepterad än i andra lägen.        
Detta indikerar att ljudsignalen bör anpassas utifrån       
situation för att bäst nå fram till föraren och därmed          
uppfylla sitt hjälpande syfte på bästa sätt. Om        
signalen uppfattas som irriterande, finns risk att       
föraren helt slår av varningsystemet och därmed       
medför att systemet inte kan uppfylla sitt syfte att         
hjälpa föraren. Målet är därför att finna en balans i          
signalen, där hög effektivitet och en låg nivå av         
irritation eftersträvas.  
 
Effektiviteten hos olika typer av ljudsignaler i       
samband med bilkörning undersöktes bland annat i       
en studie utförd av Lin et al. (2009). Där framkom          
det att de ljudsignaler som har högst grad av         
behjälplighet för föraren är ihållande (eng.      
continuous) signaler. Detta konstaterades utifrån en      
reduktion på 18% i reaktionstid i jämförelse med        
när ingen signal användes, vilket innebar en       
minskning av förarens reaktionstid med ett      
genomsnitt på 115 ms. Ytterligare en studie som        
undersökt varningssignaler är utförd av Fagerlönn      
(2011b). Studien inriktade sig på olika      
utformningar av samma ljudsignal samt deras      
irritationsgrad - allt för att komma fram till vilken         
ljudsignal som bäst fungerade i syfte att varna. Det         
framkom att mer brådskande ljudsignaler även      
upplevdes som mer irriterande. Haas och Edworthy       
(1996) testade varningssignaler vid olika     
frekvenser (200 Hz, 500 Hz och 800 Hz). Deras         
slutsats var att signalerna vid 500 Hz och 800 Hz          
uppfattades som signifikant mer brådskande än den       

vid 200 Hz, samtidigt som signalen vid 500 Hz         
medförde den kortaste responstiden.  
 
                                  Metod 
Material 
En bilsimulator användes för att undersöka studiens       
frågeställningar. Bilsimulatorns huvudsakliga   
komponenter inkluderade: ratt, pedaler, växellåda,     
bilstol, högtalarsystem, samt en 32” bildskärm. En       
signal med frekvensen 500 Hz användes som       
varningssignal i bilsimulatorn. För att utforma      
körscenarierna nyttjades programmet OpenDS.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingsmetoden som användes var ett     
bekvämlighetsurval och den huvudsakliga    
datainsamlingen utfördes med hjälp av digitala      
enkäter och är baserad på en inomgruppsdesign.       
Totalt användes tre enkäter där den första användes        
för att tillgå information som inte beror av        
betingelserna, så som ålder, kön och körvana. De        
två andra enkäterna var identiska med varandra och        
användes för att undersöka skillnader mellan      
betingelserna där de huvudsakliga variablerna av      
intresse var den skattade nivån, på en skala ett till          
sju, av kognitiv belastning, nytta med      
varningssignalen, förväntad reaktion om signalen     
varit annorlunda, irritation och allmän inställning      
till system som varnar i bilar. Många av frågorna         
baserades på enkäter som Eriksson et al. (2013)        
använde till en liknande studie där förarens       
reaktion och acceptans gentemot varningssystem     
för LDW undersöktes. 
 
Deltagare 
Totalt deltog 31 personer i åldrarna 22-59 år        
(M=37.2, SD=8.67) varav 6 kvinnor och 25 män,        
samtliga anställda på Veoneer i Linköping. Krav       
för deltagande var svenskt körkort med utgången       
prövotid samt en körvana innefattande bilkörning      
minst tre dagar per vecka. På grund av bortfall av          
en enkät så har denne deltagare uteslutits från de         
berörande analyserna. 
 
Procedur 
Ordningen mellan betingelserna balanserades i     
syfte att undvika eventuella inlärningseffekter.     
Varje betingelse tog ca 10 minuter och hela        
proceduren ca 30-45 minuter. Varje deltagare fick       
på plats börja med att läsa igenom och godkänna         
villkoren på samtyckesblanketten. Sedan utfördes     
ett hörseltest för att kontrollera att deltagaren besatt        
tillräckligt god hörsel, detta för att kunna utesluta        
fysiska orsaker till att deltagaren inte skulle höra        
ljudsignalen. Hörseltestet utfördes med hjälp av en       
audiometer i enlighet med Francis (2014). Efter       
detta fick deltagaren fylla i den första enkäten.        
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Därefter blev deltagaren ombedd att förflytta sig till        
simulatorn för att provköra en bana. Efter maximalt        
fem minuter påbörja den riktiga testomgången.      
Deltagaren introducerades för LDW som     
bilsimulatorn var utrustad med under     
testomgångarna. Detta innebar att om deltagaren      
lämnade sin fil så triggades en ljudsignal.       
Deltagaren körde en förutbestämd sträcka och      
ombads att följa trafikregler och köra så vardagligt        
som möjligt samt följa skyltarna.. Vid banans slut        
fick deltagaren besvara enkät 2. Skillnaden mellan       
betingelserna var en N-back-övning i syfte att öka        
den kognitiva belastningen (Herff et al. 2014).       
N-back-övningen förklarades för deltagaren och ett      
litet test utfördes för att kontrollera att deltagaren        
förstått. Samtidigt som betingelsen påbörjades så      
startades uppspelningen av ett ljudklipp där färger       
rabblades upp. Deltagaren uppmanades att försöka      
återuppta n-back-övningen så snart som möjligt      
även om denne skulle tappa bort sig eller svara fel.          
En debriefing hölls med varje deltagare där denne        
informerades om studiens syfte och hade      
möjligheten att ställa frågor. 
 
Behandling av data 
När enkäter nyttjas, erhålls data på en       
ordinalskalenivå - fastän att enkäterna besvarats      
utifrån ett sifferintervall som efterliknar en      
kvotskala. Trots detta behandlas data som denna på        
kvotskalenivå även om vissa hävdar att      
databehandling som bearbetats på detta sätt är       
meningslös, eftersom intervallen inte är desamma      
mellan deltagarna. Detta är omdiskuterat inom      
vetenskapsteorin. I denna studie har all data       
behandlats som parametrisk, och svaren från      
enkäterna har analyserats i form av intervallskala       
och inte som ordinalskala. Med anledning av att en         
inomgruppsdesign använts, jämfördes därför    
deltagarnas skattade värde från den ena      
betingelsen, med det skattade värdet från den andra        
betingelsen. Detta gör att det enda som förutsätts är         
att varje deltagare utgått från samma skala, och att         
samma nivå av en specifik känsla graderas lika på         
skalan vid båda betingelserna. 
 

Resultat 
Resultatet för frågeställningen hur en förare      
påverkas av ljudsignalen vid hög respektive låg       
kognitiv belastning, där nyttan med     
varningssignalen och förväntad reaktion om     
signalen varit annorlunda skattats och körprestation      
i form av antalet triggers beräknats, visade vid        
variansanalys (eng. Repeated Measures ANOVA)     
ingen signifikant skillnad mellan nytta och      
förväntad reaktion utifrån de två betingelserna.      
Huvudeffekt av betingelse var dock nära en       
signifikant skillnad F(1, 29) = 3.764, p = 0.06,         

Huvudeffekt av frågor F(1, 29) = 0.568, p = 0.457          
samt Interaktionseffekt av betingelse*Frågor F(1,     
29) = 0.028, p = 0.868. (Se figur 1).  
 

Figur 1. Variansanalys av nytta och 
förväntad reaktion. 

 
En signifikant skillnad påträffades i körprestation      
där antalet triggers var fler i n-back-betingelsen (M        
= 43.9, SD = 27.4) än den neutrala (M = 29.4, SD =             
21.6). Ett t-test (eng. paired sample t-test) visade        
en signifikant skillnad mellan de olika      
betingelserna, t(30) = -2.5, p = 0.018. Cohen’s d         
visade på en låg-medelstor effekt (d = 0.45). (Se         
Figur 2). 
 
 

 
Figur 2. T-test antal triggers. 

 
Har kognitiv belastning någon inverkan på hur ljud        
uppfattas? var den andra frågeställningen. En      
variansanalys visade på en signifikant skillnad för       
huvudeffekten av frågor F(2, 58) = 3.57, p = 0.034,          
η² = 0.505 med en mycket stor effektstorlek,        
huvudeffekt av betingelse F(1, 29) = 29.62, p <         
0.001, η² = 0.110 med en stor effektstorlek samt         
interaktionseffekt F(2, 58) = 22.96, p < 0.001, η² =          
0.442 med en mycket stor effektstorlek. Irritation       
skattades samma i den neutrala betingelsen (M =        
4.03 SD = 1.94) än betingelsen med n-back (M =          
4.03, SD = 1.85), p = 1.00, belastning skattades         
högre vid betingelsen med n-back (M = 5.93, SD =          
1.57) än vid den neutrala betingelsen (M = 3.03, SD          
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= 1.71), p < 0.001 och allmän inställning skattades         
högre vid n-back-betingelsen (M = 5.20, SD = 1.40)         
än vid den neutrala betingelsen (M = 4.90, SD =          
1.71), men visade ingen signifikant skillnad, p =        
0.947. (Se Figur 3). Resultatet indikerar att förarna        
märkte av en skillnad i kognitiv belastning mellan        
de två betingelserna men uppfattningen av ljud i        
form av irritation ändrades inte under de två        
betingelserna även om uppfattning i form av allmän        
inställning ändrades något men inte tillräckligt för       
att uppnå signifikansnivå. 
 
 

  
Figur 3. Variansanalys av irritation,     
belastning och allmän inställning. 

 
Vid undersökning av kovariat visades ingen      
signifikant skillnad för ålder eller kön. En       
signifikant skillnad för körvana påträffades dock      
där en högre körvana både innebar en lägre        
belastning samt lägre irritation vid     
n-back-betingelsen. I den neutrala betingelsen     
innebar dock en högre körvana en lägre allmän        
inställning till varningssystem. en signifikant     
skillnad påträffades i interaktionseffekt F(2, 56) =       
7.274, p = 0.002, η² = 0.162 som tyder på en stor            
effektstorlek. För att undersöka var skillnaderna      
fanns, gjordes Pearsons korrelationer mellan     
körvana och de oberoende variablerna irritation,      
belastning och allmän inställning. De signifikanta      
variablerna var mellan körvana och irritation i       
n-back-betingelsen, r = -0.381, p = 0.038 samt        
mellan körvana och belastning i     
n-back-betingelsen, r = -0.374, p = 0.042, vilket        
indikerar att ju mer körvana desto lägre skattade        
förarna sin irritation och belastning i      
n-back-betingelsen. Mellan körvana och allmän     
inställning i den neutrala betingelsen fanns en       
skillnad mycket nära signifikans, r = -0.353, p =         
0.056. 
 

Diskussion 
Analys 
Resultaten indikerar att auditiva signaler inte      
uppfattas olika beroende på förarens kognitiva      
belastning vid körning, där uppfattning     

representeras av variablerna nytta, förväntad     
reaktion, irritation och körprestation. Detta     
eftersom endast körprestation påvisade signifikanta     
resultat. Det kan dock konstateras att det faktiskt        
fanns en skillnad mellan de olika betingelserna och        
att deltagarna även märkte av denna skillnad. Detta        
kan konstateras utifrån figur 3, där en signifikant        
skillnad kan ses i hur deltagarna skattat sin        
kognitiva belastning mellan de två betingelserna.      
Detta innebär för studien att trots den upplevda        
skillnaden hos deltagarna i kognitiv belastning,      
påverkades inte uppfattningen av ljudsignalen.     
Detta indikerar i sin tur att varningssignaler i form         
av ljud inte är i behov av att anpassas utifrån          
situation och mental arbetsbelastning hos föraren.      
Ljudsignalen har förutsättning att uppfylla sitt syfte       
oberoende av situationen. Anmärkningsvärt är dock      
att denna studie endast granskat körning under en        
kortare tid, det vill säga 2 x 10 minuter, en längre           
körtid skulle kunna påverka resultaten, exempelvis      
på grund av trötthet.  
 
Deltagarna skattade i allmänhet nyttan av      
varningssignalen högre än förväntad reaktion. Detta      
skulle kunna innebära att de flesta ansåg att        
signalen var till hjälp och att de inte trodde att en           
annan ljudsignal skulle påverka utfallet; ett annat       
ljud skulle alltså inte gett upphov till en annan         
reaktion eller uppfattning. Detta skulle dock kräva       
ytterligare undersökning för att få vetenskaplig      
bäring, vilket skulle kunna motivera framtida      
studier. Men utifrån de resultat som erhållits i        
nuläget, kan det hävdas att utformningen och val av         
ljudsignal inte skulle ha påverkat resultatet.      
Deltagarna ansåg att varningssignalen fyllde en      
funktion som på ett eller annat sätt hjälpte föraren i          
situationen. Det finns dock en möjlighet att det kan         
vara svårt för deltagarna att föreställa sig en annan         
signal och hur denna skulle påverka hur de skattat         
förväntad reaktion.  
 
Antalet utlösta triggers ökade med en ökad kognitiv        
belastning, vilket påvisas genom den signifikanta      
skillnad som finns mellan betingelsen för n-back       
och neutral. Med risk för eventuell inlärningseffekt,       
som i efterhand har konstaterats befintlig,      
balanserades betingelserna för att neutralisera     
effekten. Trots denna tydliga inlärningseffekt, finns      
en signifikant skillnad mellan betingelserna som      
tyder på att det var svårare att hålla sig i rätt fil            
under hög kognitiv belastande kösituation. 
 
En signifikant skillnad påträffades mellan     
betingelserna utifrån skattad kognitiv belastning,     
men inga signifikanta skillnader utifrån irritation      
och allmän inställning. Detta tyder på att deltagarna        
upplevde en tydlig skillnad mellan betingelserna,      
där betingelsen innehållande n-back-övningen    
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utöver körning, upplevdes som märkbart mer      
påfrestande än den neutrala betingelsen. Det kan       
därmed konstateras att trots denna upplevda      
skillnad i belastning, påverkades inte irritation eller       
allmän inställning av detta.  
I kovariatanalysen kontrollerades eventuella    
bakomliggande orsaker för att öka studiens      
validitet. Varken kön eller ålder påvisade      
signifikanta resultat, vilket innebär att studiens      
resultat inte borde ha påverkats av en jämnare        
könsfördelning. Det visade sig dock att körvana       
påvisade signifikanta skillnader; mer körvana     
förare skattade både nivån av kognitiv belastning       
samt nivån av stress i n-back-betingelsen, lägre än        
förare med lägre körvana. För resultatet innebär       
detta att den mycket svaga och icke-signifikanta       
effekten för uppfattning troligen inte orsakats av       
den oberoende variabeln, utan istället av den       
bakomliggande variabeln körvana. Möjligen hade     
en skillnad i uppfattning mellan de två       
betingelserna kunnat infinna sig men inte påträffats       
på grund av den heterogena gruppen som gjorde att         
skillnaderna mellan betingelserna blev för små för       
att upptäckas. Denna möjlighet, att körvana skulle       
vara en bakomliggande orsak, kan inte helt       
uteslutas utan replikeringar med ett urval bestående       
av en mer varierad nivå på sin körvana. 
 

Slutsats 
Denna studie har undersökt om det finns behov av         
olika auditiva varningsstimuli vid olika kognitivt      
belastande körsituationer. Resultaten indikerar att     
det inte finns ett behov av att justera den auditiva          
varningssignalen beroende på olika kognitivt     
belastande körsituationer, detta eftersom    
uppfattningen av dessa varningssignaler inte verkar      
vara avhängig den kognitiva belastningen. 
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