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Syftet för denna uppsats var att utveckla metodiken för utvärdering av 
varningsljud i förarmiljö. I undersökningen används syntetiskt 
framställda ljud. En likhetsskattning av ljuden utfördes och 
korrelerades gentemot hur väl ljudet passade in för de olika 
trafiksituationerna. Trafiksituationerna består av att ett bakre fordon 
accelererade mot ett främre fordon och framkallade ett hot för 
kollision under en viss tid. Det var ett ljud som korrelerade högt, 
vilket var ett entonigt alarm. Det var ämnat att hitta ljud som skulle 
utmärka sig i undersökningen efter en viss dimension. En 
multidimensionell beräkning utfördes. Ljudet som utmärkte sig var 
lågt i dessa dimensioner. Hypotesen för undersökningen var att ju 
högre accelerationen och längre tid för hotet så kändes 
varningssignalen mera angelägen. Med accelerationen menas 
fartökningen för det bakre fordonet. Hypotesen styrktes med att 
beroende av tiden som hotet uppstod så kändes varningssignalen mer 
angelägen. Undersökningen gav inga svar angående accelerationen. 

 
I n l e d n i n g 

 
Idag ökar informationsflödet i fordon. Föraren tolkar informationen och handlar där efter. 
Säkerheten får inte äventyras. Det är viktigt att hitta en jämn nivå för informationsflödet för 
att öka säkerheten. En del bilfabrikanter har implementerat avståndsvarnare, 
kollisionsvarningssystem eller alarmsystem i händelse av olycka. De system som satts i bruk 
har varit varningssystem som är aktiva när föraren kan ägna hög koncentration till den denna 
uppgift. Information som navigering och ljudsystem är värdefull för föraren som funktion och 
kan interferera med varningssystemen.  
 
Trafiksäkerhet kopplat till beteendevetenskap är ett område där behovet av forskning är stort. 
Det stora informationsflödet leder till att det finns en mängd existerande variabler med stor 
variation. Området är kognitivt komplext och otroligt spännande.   
 
Det finns två huvud typer av varningsljud, det syntetiska ljudet och den mänskliga rösten. 
Enligt Lai (2001) är en mänsklig röst lättare att förstå och påverkar inte körförmågan negativ. 
I denna undersökning har författaren vald sig utav enkla syntetiska ljud för att eftersträva en 
hög kontroll av de beroendevariablerna och minska risken för kausala bakomliggande 
variabler. Mänskliga röster må vara bra men är komplexa. Jämförelser studier mellan 
varningsljud med tal och utan har genomförts utav Edworthy et al (2000) vilka kom fram till 
att det inte fanns någon signifikant skillnad. Det är väldigt komplex med röstvarningsystem 
eftersom då kommer till variabler som t.ex. kön för varningssignalen och förarens kön har 
betydelse, detta tas upp av Barzegar och Wogalter (2000).  
 
Ljud kan framförallt varieras i dimensionerna frekvens, amplitud, klangfärg och periodicitet. 
Ljudet har en stor variation och är situationsberoende. Ett ljud kan passa till ett tillfälle medan 
vara illa lämpat för ett annat. Edworty (1994) har i sin studie tagit upp flera ergonomiska ljud 
varningssystem som tar upp problem med ljudnivå och mappa upp hur brådskande ett ljud 
känns och vad det får för betydelse.   
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Det visuella informationsflödet är stort i förarmiljö. Det är en av fördelarna med auditiva 
varningssystem, eftersom det auditiva sinnet inte är lika belastat.  Fördelar med det auditiva 
informationssystemet har påvisats i studier av Kroemer och Grandjean (1997) som har 
undersök att den auditiva informationen ofta uppmärksammas snabbare och till skillnad från 
den visuella informationen är oberoende av position i förhållande till förare.  
 
Det är viktigt att föraren kan rikta uppmärksamhet till varningssignalerna utan att försämra 
köregenskaper. Studier av Schmidt, Vogel, Woodsman och Luck (2002) visar att syn- och 
hörselsystemet har separata arbetsminnen. Detta innebär en delad uppmärksamhet vid 
uppgifter i trafiken och är en fördel med auditiva varningssignaler. 
 
Det finns även två intressanta varningsljuds kategorier, earcons som är icke verbala ljud vilka 
är syntetiskt framställda och auditory icons är naturliga associerade ljud. Fördelen med 
auditory icons är att de inte behöver läras in vilket ger kortare reaktionstider för föraren. 
Jämförelsestudier mellan earcons och auditory icons har även utförts utav Graham (1999) som 
simulerat olika trafiksituationer med dessa typer av ljud och försöksdeltagarna skulle då 
bromsa när det uppstod fara. Resultat av studien var att auditory icons ger signifikant 
snabbare inbromsningar och att även en uppkomst av oönskade bromsningar. Han föreslår att 
det bästa skulle vara att modifiera några attribut hos auditory icons ljud. I denna undersökning 
används earcons. 
 
En viktig variabel är hur angeläget ett ljud kan uppfattas. I Graham (1999) studie var det den 
variabeln som orsakade de oönskade inbromsningarna. Problematiken med denna dimension 
är hur ska subjektiva bedömningsskalor som finns idag bedömas. Hellier och Edworthy 
(2002) tar upp detta i sina studier, de tar även upp att det är viktigt att undersöka hur de 
subjektiva bedömningars skalorna ska vara utformade i framtid för att mäta det man tänkts sig 
mäta. De diskuterar hur föreställningarna av hur brådskande ett varningsljud uppfattas måste 
användas i framtida design.  
 
Syftet för undersökningen var att utvärdera om det fanns några dimensioner som var viktiga 
för varningssignaler i trafiksituationen med en fara för en kollision mellan två fordon. För att 
undersöka dimensionerna av de syntetiska ljuden så utförs en multidimensionell beräkning av 
de insamlade data. Det var även ett mål att undersöka hur variabeln acceleration för det bakre 
fordonet gentemot det främre fordonet och tiden som faran uppstod under, påverkar resultatet 
av bedömandet hur väl ljudet passar med situationen. Dessa variabler varierades efter 
förutsättningar som fanns.  
 
Hypotesen var att ytterligare acceleration och längre tid som hotet uppkom skulle 
undersökningsdeltagarna uppskatta varningssignalen som mer angelägen. Någon föreställning 
för vilken dimension som skulle utmärka sig för varningsljuden fanns inte. Ljuden i den här 
undersökningen var special tillverkade och det fanns därför ingen kunskap om dess 
egenskaper.  
 
Undersökningen började med att filma in trafiksituationer där efterstävades att simulera 
situationer med risk för kollision mellan två fordon. Risken bedömdes efter Vägverkets tre 
sekunders regel. Därefter fick undersöknings deltagare lyssna på earcon ljud och utföra en 
likhetsskattning av dessa ljud. I andra fasen av undersökningen fick undersökningsdeltagarna 
se de simulerade trafiksituationerna med de ljud som används i likhetsskattningen. De fick 
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bedöma situationerna inom en bipolär adjektiv skala och slutligen sätta ett värde mellan 0 till 
100 för hur bra ljudet passade för situationen.  
 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare  
 
I undersökningen deltog 33 stycken undersökningsdeltagare (ud), som var 27 kvinnor och 6 
män. Medelåldern var 29,6 år med en standardavvikelse på 8,8. Samtliga ud studerade 
psykologi på Stockholms universitet.  
 
Apparatur och material  
 
Vid insamlandet av data användes: två fordon och en dv-kamera, för att bearbeta data 
användes Adobe premier. Vid undersökningen användes: Rotel stereo amplifier RA–820AX, 
Sonav R31, Appel powerbook, Philips dataprojektor och projektor duk.  
 
Procedur 
 
Metoden i undersökningen bestod utav två delar, den första delen är skapandet utav data som 
undersökningsdeltagare ska bedöma och den andra delen är metoden för testtillfället.  
 
Ett antal upphinnande situationer simulerades och filmades in mellan två fordon, situationerna 
varierade i acceleration för det bakre fordonet. Tre sekunders regel användes för att bedöma 
risk för kollision, det var viktigt att det bakre fordonet bräckte denna regel för att det skulle 
finnas en risk för kollision. För att undersöka om acceleration var en variabel som var viktig 
så varierades den efter omständigheterna som hastighetsbegränsningarna och andra fordon 
som även befann sig i trafiken.    
 
I det fordonet som accelererade gentemot det främre fordonet så filmade den andra personen i 
främre sättet, det var av vikt att kameran var stabil vid filmande och att det var konstant zoom 
eftersom man ville efterlikna det föraren ser. Kommunikation mellan fordonen fanns hela 
tiden för att experimentet kunde genomföras så säkert som möjligt.  
 
Innan beräkningarna utfördes så valdes 10 sekvenser ut av de 44 som filmades in. Urvals 
kriterier var fyra vilket kan ses i tabell 1. 
 
Tabell 1. De fyra urvalskriterier för val av lämpliga filmsekvenser.   
 

1. Det bakre fordonet skulle ha en synlig acceleration gentemot det främre fordonet. 
2. Kameran som filmade skulle vara stabil vid filmandet av sekvensen. 
3. Sekvensen skulle ha en rimlig sekvens tid.   
4. Inget annat fordon skulle vara inblandat i sekvensen. 

 
För att kunna beräkna accelerationen och hastigheten för det bakre fordonet filmades tre 
avstånd (2,4 och 6 meter) gentemot den främre bilen. Det gav en ekvation där de två 
variablerna kunde räknas ut.    
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Först räknades ett medelvärde av pixlar för registreringsskylten på det horisontella planet för 
det främre fordonet. Pixel uppräkningen gjordes i programmet Adobe premier. Efter 
ekvationen var fastställd så togs en bild per sekund i alla sekvenser för att bedöma avstånd, 
hastighet och acceleration. Det framgår tydligt i figur 1 som visar sekvenserna i tid (s) 
gentemot avstånd (m). 
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 Figur 1.   De tio utvalda sekvenserna i tid(s) och avstånd(m). 
 
Genom denna transformation kunde de tre nämnda variablerna beräknas. I figur 1 så framgår 
de olika utvecklingarna av sekvenserna. Det ideala vore om sekvenserna var av u form och ha 
stor variation på den positiva och negativa lutningen. De sekvenser som valdes var 1,5, 8 och 
9 beroende på att de hade u formen och variabel acceleration och tid skiljde sig åt mellan 
sekvenserna. Fyra sekvenser var lämpliga för experimentet för att kunna variera variablerna 
och det var viktigt att det inte skulle ta för lång tid. 
 
Utvalda filmsekvenser ljudsattes med 14 olika ljud med så bred variation som möjligt. Ljuden 
var producerade utav företaget Allogg och var i wav format. 
 
Ljuden utgår från enkla sinuskurvor eftersom ett komplext ljud skulle kunna störa föraren 
vilket inte skulle öka trafiksäkerhet. Det var ljud av typen som ett kort alarm, toner som gick 
upp i tonskalan och ner osv.  
 
Författaren bestämde sig att titta på egenskapen angelägenhet eftersom det är en viktig 
egenskap vid varningssignaler. Metoden som användes var en semantisk 
differentialskalsmetod och i detta fall av bipolärskalor. De bipolära skalorna var ord (adjektiv) 
som var av motsatt betydelse och bedömdes i en angelägenhets faktor. 
 
De utvalda adjektiven valdes med avseende på användarvänlighet och bedömdes hur relevant 
det var i förarmiljö.  De adjektiva ordparen syns i tabell 2. 
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Tabell 2. De fem olika bipolära adjektiva ordparen   
 

1. Negativt och positivt 
2. Mekaniskt och mänskligt 
3. Oangeläget och angeläget 
4. Osäkert och tryggt  
5. Oharmoniskt och harmoniskt 

 
Alla ordparen förutom nr 3 i tabell 2 är direkt tagna av Hård, Küller, Sivik och Svedmyr 
(1995), det existerade flera ordpar i deras undersökning. Ordparen i undersökningen var ett 
urval av dessa. 
 
När filmsekvenserna hade filmats in så redigerades ljudet bort i Adobe premier. Det 
fabricerade ljudet lades sedan på filmsekvenserna. Varningsljudet fortsatte i en halv sekund 
efter att föraren börjar sin inbromsning. I Adobe premier är det viktigt att veta hur många 
ramar/sekund sekvensen har.  
 
Filmsekvensernas ordning i testet slumpades ut med en likformad fördelning. Det var även så 
att hälften av undersökningens deltagare tittade bara på hälften av filmsekvenserna medan den 
andra halvan tittade på de resterande. Det här gjordes eftersom testet annars skulle ta för lång 
tid. Om resurserna existerar borde man dela upp experimentet till två tillfällen med ett ljud 
och ett film tillfälle var för sig så vore det en fördel. Likhetsskattningen av ljuden utfördes 
utav båda grupperna. 
 
Först i experimentet gavs en kort bakgrunds presentation. Undersökningsledaren informerade 
även att ud skulle läsa igenom försöksbeskrivningen noggrant och sedan ställa frågor om 
något var oklart. Målet med detta var för att undvika att vissa deltagare skulle ställa frågor 
före de har läst introduktionen och detta skulle leda till att de andra deltagarna hamnade på fel 
spår.      
 
Försöksbeskrivningen (bilagan) började med frågorna om ålder, kön och hur trafikvana de 
var. Efter det började själva experimentet vilket till första halvan bestod utav 
likhetsskattningen av ljuden. 
 
Likhetsskattningen av ljuden gick till så att alla möjliga ljud kombinerades, antal utfall blev 
91. Ordningen av ljuden slumpades med en likhetsfördelning. Skalan var uppbyggd så att 0 
var lika med att ljudet var totalt ickeidentiskt medan 10 var lika med att ljudet var totalt 
identiskt.  
 
Ljud paren skapades i Adobe premier och bestod av två ljud med en sekunds tystnad i mitten. 
Efter det skapades längre ljudslingor som bestod utav 10 ljud par där det existerade en 12 
sekunders paus i mellan ljud paren. 10 ljud par per slinga ansågs vara en bra balans. 
Undersökningsledaren kunde då ha kontroll över ordningen av ljuden när de spelade upp i 
undersökningen. Sista ljudslingan bestod av 11 ljud par eftersom det fanns 91 stycken. Mellan 
ljudslingorna frågades även om alla hade uppfattat alla ljud par och var redo att gå vidare till 
nästa ljudslinga.Efter likhetsskattningen av ljuden var klar så fick alla undersökningsdeltagare 
en 10 minuters paus eftersom testet kräver hög koncentration av deltagarna.  
 
Del två av testet var att bedöma de fyra utvalda sekvenserna med kombinationen av alla 14 
ljud. Det gick till så att de började med en kort information om att de skulle få titta på ett antal 
filmsekvenser med varningssignaler och göra en del bedömningar. Det gavs en information 
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om att varningssignalen var en markering att det bakre fordonet var för nära och riskerade att 
kollidera med det främre fordonet om samma hastighet bibehölls. 
 
De fick först se en filmsekvens som ett exempel och fick se hur man skulle fylla i formuläret 
som finns presenterat i tabell 3. Ovanför tabell 3 kom först en fråga som var ställ så här: Hur 
upplevde du ljudet i den filmsekvens som du just såg?    
 
Tabell 3. De fem olika bipolära adjektiva ordparen med en 9 gradig skala mellan där ett 

värde skulle markeras efter vad undersöknings deltagaren ansåg var rätt.  
    
negativt  1 2 3 4 5 6 7 8 9 positivt 
           
mekaniskt  1 2 3 4 5 6 7 8 9 mänskligt 
           
oangeläget  1 2 3 4 5 6 7 8 9 angeläget  
           
osäkert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tryggt 
           
oharmoniskt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 harmoniskt  
 
 
Efter tabell 3 kom frågan: Hur väl tycker du att varningsljudet passar till denna filmsekvens 
du just såg (där 0 är dåligt medan 100 är bra)? De skulle sedan sätta ett värde mellan 0 till 100 
som de ansåg vara lämpligt. Det var en fråga för att bedöma hur väl ljudet passade till 
situationen. 
 
Skalan var 9 gradig där med 1 menades att sekvensen kunde totalt beskrivas med ordet i 
vänstra kolumnen om 9 angavs så var det totalt likgiltigt med ordet i högra kolumnen. 
Författaren använde sig utav en annan skala än tidigare för att ud skulle inte tänka på skalorna 
för mycket och bilda nya referenspunkter.  
 
Efter alla filmsekvenser presenteras så frågades vad deltagarna tyckte om undersökningen och 
vad den skulle få för resultat. De fick även chansen att skriva sin mail adress för att senare få 
det fastställda resultatet. Försöksledaren svarade även på frågor som uppkom om 
vidareutveckling av det här testet och tankarna bakom testet och varför det var utformat på det 
här sättet.  
 
Testet utfördes i två lokaler för vardera grupp med god akustik och plats för 40 personer. 
Högtalaren stod under projektor duken för att ljudet skulle nå till alla. Ljudvolymen var 
approximerad till en lämplig nivå så att alla ud deltagarna kunde höra varningssignalerna. 
Projektor var inställ så att filmen täckte 80 procent av duken och ställdes i mitten så att ud 
sattes så att de kunde få fri sikt.  
    
För att utvärdera resultatet av den här undersökningen användes data som producerades av de 
simulerades situationer som är en del av metoden. Resultat som sedan fås kan variera 
beroende på vilket data det bygger på. I tabell 4 återges resultaten.  
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Tabell 4.  Den totala tiden per sekvens, vilken acceleration det bakre fordonet har 
gentemot det främre fordonet, när varningen i sekvensen börjar och slutligen 
den totala tiden för varningssignalen.     

 
Sekvens (nr) 1 5 8 9 
Tid (s) 9 16 13 8 
Acceleration (m/s2) 0,35 0,41 0,34 0,38 
Varningen börjar (s) 5,22 4,89 4,03 5,70 
Total varnings tid (s) 2,1 1,7 1 2,6 

 
I tabell 4 existerar en del grupperingar. Sekvenserna 1 och 8 har nästan likvärdiga värden för 
acceleration för det bakre fordonet men skiljer sig åt vid varnings tid, även sekvens 5 och 9 
har liknade accelerations värden men skiljer sig även åt i varnings tid. 
 

R e s u l t a t 
 
Resultatet av den första delen av undersökningen vilket var likhetsskattningen av alla ljud 
presenteras i tabell 5. 
 
Tabell 5 Medelvärdena för alla undersökningsdeltagare för likhetsskattningen av alla 14 

ljud, där 0 var lika med att ljudet var totalt ickeidentiskt medan 10 var lika med 
att ljudet var totalt identiskt.  

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 tritonus2               
2 tritonus 5,42             
3 sekund 6,70 4,64            
4 mollkurz 4,24 3,94 4,36           
5 hammer 2,61 2,15 3,24 3,48          
6 gmollpianobådahänder 2,06 3,88 2,09 6,91 1,67         
7 femtonerupp 3,67 3,79 3,94 3,85 1,52 3,12        
8 femtoner nder 3,33 3,76 3,45 3,27 1,18 2,88 8,24       
9 durkurz 4,18 3,27 4,36 7,21 3,36 6,55 3,27 3,97      

10 alert 1,94 2,06 2,39 4,55 3,18 3,85 1,21 1,85 4,55     
11 2151 4,88 3,97 4,52 5,73 1,36 3,30 5,58 5,76 4,58 1,03    
12 851 4,67 3,00 5,24 3,88 3,24 2,58 4,15 5,00 5,39 0,76 6,30   
13 123 3,82 3,27 7,42 3,42 3,97 2,67 4,55 3,33 5,12 1,36 4,18 6,30  
14 13high 3,00 4,70 3,18 6,97 2,67 7,30 3,61 2,61 7,27 2,55 4,67 3,09 2,36 
                              
 
 
Ett av målen med undersökning var att se vilka ljud som var bättre efter vissa dimensioner. 
För att utvärdera data i flera dimensioner så användes en flerdimensionell skala. Mer 
information om flerdimensionella skalor och beräkningar kan läsas om i Coxan (1982). I figur 
2 presenteras grafen för alla ljud i likhetsskattningen med två dimensioner. Modellen bygger 
på euklidisk distans metod där likheten bedöms i distans i rum. När två variabler är lika så är 
de nära varandra och om de är olika så ligger de långt ifrån varandra, distansen är en 
approximation. 
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Figur 2.   En två dimensionell euklidisk distans modell som är byggt på intervall data från 

likhetsskattningen av alla 14 ljud. Stress = 0,3407 och RSQ (medel kvadrat 
avvikelse) = 0,2485 efter 7 iterationer. Ljuden är här förkortade vid namn, 
översättningstabell finns i bilagan.   

 
Korrelationen mellan dimension 1 och hur bra ljudet uppfattades passa i trafiksituationerna 
var 0,079 och mellan dimension 2 och uppfattningen var korrelationen -0,107. 
  
Beräkningar utfördes även på en modell med tre dimensioner för att undersöka om den tredje 
dimensionen skulle ge mer information, för att få ner stress och variansen. I tabell 6 
presenteras koordinaterna för modellen.  
 
Tabell 6.  En tre dimensionell euklidisk distans modell som är byggt på intervall data från 

likhetsskattningen av alla 14 ljud. Stress = 0,2463 och RSQ = 0,3116 efter 7 
iterationer. 

 
 1 2 3 
tritonus2 1,4316 0,2071 -1,162 
tritonus -1,3855 0,7427 -0,5524 
sekund -0,4709 -1,0532 1,5814 
mollkurz -0,0948 1,713 1,1932 
hammer -0,0142 -0,9624 0,5754 
gmollpianobådahänder 0,0725 -1,6533 0,5066 
femtonerupp -1,6098 0,4364 -0,5214 
femtoner nder 1,4222 -0,1789 1,0035 
durkurz -1,305 -0,8628 -1,2961 
alert 0,1147 0,6273 -0,6026 
2151 0,2445 -1,5335 -0,9755 
851 -0,8876 0,8867 1,2055 
123 1,0142 0,7589 -1,1668 
13high 1,4682 0,8721 0,2112 
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Korrelationen mellan dimension 1 och hur bra ljudet uppfattades i trafiksituationerna var 
0,140. Mellan dimension 2 och uppfattningen var korrelationen -0,024 och tillslut 
korrelationen mellan dimension 3 och uppfattningen var 0. 
 
Det som även var intressant var att titta på hur förhållandet mellan ordparen och hur väl 
varningsljudet passar in i filmsekvenserna. I tabell nr 7 presenteras korrelationerna mellan alla 
ordpar och hur väl ljudet passar in i filmsekvensen.   
 
Tabell 7. En korrelationstabell (Pearson metod) mellan alla ordpar och hur väl ljudet 

passade in i filmsekvenserna, * signifikant på 0.05 nivå och ** signifikant på 
0,01 nivå.  

 
  1 2 3 4 5  
1 hur väl varningsljud passar       
2 negativt/positivt -0,109      
3 mekaniskt/mänskligt -0,565** 0,441**     
4 oangeläget/angeläget 0,941** -0,149 -0,592**    
5 osäkert/tryggt 0,53** 0,482** 0,109 0,492**   
6 oharmoniskt/harmoniskt -0,303* 0,807** 0,702** -0,329* 0,476**  
 
Data som står ut i tabell 7 är 0,941 som är korrelationen mellan ordparet oangeläget/angeläget 
och hur väl ljudet passar in i filmsekvenserna vilket pekar ut ett starkt samband. Ingen annan 
stark korrelation existerar förutom ordparen negativ/positivt och oharmoniskt/harmoniskt. Det 
visar att de adjektiva bipolära ordparen inte var synonymer.  
 
För att vara säker att de olika faktorerna var olika utfördes även envägs beroende ANOVA. 
Denna beräkningsmetod användes eftersom det var upprepande mätningar för varje individ. 
Det är av stor fördel för då försvinner en stor del av inomgruppsvariansen. Resultatet av 
denna beräkning blev [F(4,220) = 2,56, p = 0.04]. F-kvoten är signifikant och sfäricitet 
exciterar vilket ger resultatet att faktorerna skiljer sig åt. För att undersöka resultat närmre 
utfördes ett post hoc test (Bonferroni). Post hoc testet visade bara en signifikant (0,004) 
skillnad mellan osäkert/tryggt och oangeläget/angeläget, oharmoniskt/harmoniskt och 
osäkert/tryggt hade signifikans nivå på 0,065. 
 
I tabell 8 återges samliga resultat för alla ljud för hur de passar in i filmsekvensen. 
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Tabell 8.  Medelvärdena och standardavvikelse för de fyra filmsekvenserna och för ljuden, 
där skalan var 0 till 100. 

 
Sekvens 9 8 1 5 Medel SD 
tritonus2 57,67 30,00 44,33 24,33 39,08 14,98 
tritonus 9,83 25,56 25,56 24,44 21,35 7,69 
sekund 30,00 40,28 66,89 32,00 42,29 16,99 
mollkurz 30,00 36,94 25,00 33,33 31,32 5,08 
hammer 55,00 24,00 32,33 41,67 38,25 13,30 
gmollpianobådahänder 30,00 49,44 44,00 36,11 39,89 8,57 
femtonerupp 25,11 25,28 30,28 13,00 23,42 7,35 
femtoner nder 14,28 18,33 21,94 18,67 18,31 3,14 
durkurz 22,67 26,33 46,11 26,67 30,44 10,60 
alert 82,72 57,78 75,33 73,67 72,38 10,50 
2151 40,56 20,00 19,00 21,33 25,22 10,27 
851 22,67 35,56 24,67 40,83 30,93 8,70 
123 56,11 21,00 49,22 40,33 41,67 15,22 
13high 30,56 25,56 44,17 28,00 32,07 8,32 
Medel 36,23 31,15 39,20 32,46   
SD 20,01 11,58 16,93 14,69   
 
Av tabell 8 kan avläsas att ljudet alert med medelvärdet 72,38 som är ett högt värde. Det fanns 
ingen korrelation mellan dimensionerna och hur angeläget ljudet var men alert stod ut. Det 
visar tecken på att systemet är olinjärt.  Det ljudet som var minst lämpligt var fem toner ned 
med medelvärdet 18,31. Det som är intressant i tabell nr 8 är att de två filmsekvenserna med 
längst varnings tid har de högsta medelvärdena för hur viktig varnings ljudet kändes.   
 
Slutligen så var det intressant och se samband mellan medelvärdena i tabell 8 och variablerna 
acceleration och varnings tid som existerade i filmsekvenserna.  Korrelationen mellan 
varnings tid och medelvärdena var 0,758 med en signifikans på 0,242. Korrelationen mellan 
accelerationen och medelvärdena var -0,166 med signifikansen 0,834. Dessa korrelationer är 
beräknade på 4 sekvenser vilket är ett litet kvantitativt värde men kan peka ut tendenserna.  
 
Diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att utveckla metodiken för utvärdering av varningsljud i förarmiljö. 
Tanken har varit att komma fram till en del grundläggande resultat som senare kan byggas 
vidare på. Resultatet av undersökningen kan delas upp i flera delar. 
 
Likhetsskattningen av ljuden utfördes och resulterade till en kännedom om hur de refererade 
till varandra. Det gav ingen kännedom om vilka egenskaper ljuden hade. Likhetsskattningen 
utfördes för att se om en speciell dimensionell egenskap hos ljuden skulle peka på att de var 
bättre lämpade som varningsljud.  
 
För att komma fram om det fanns en dimensionell egenskap så utfördes en multidimensionell 
skalnings beräkning. Modellen byggde på euklidisk distans metod. Det resulterade till två 
modeller, en två dimensionell och en tre dimensionell. Det blev en bra spridning av ljuden 
vilket var bra. För att undersöka om det fanns någon av dessa dimensioner som korrelerade 
högt med hur bra ljuden passade som varningssignal så utfördes sådana beräkningar. I båda 
modellerna var korrelationen väldigt låg. Stressen och medel kvadrat avvikelsen var hög för 
modellerna efter ett antal iterationer. Ingen dimension visade sig vara bra för varningsljuden. 
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Även om dessa resultat inte ger så mycket information är det ändå intressant att titta närmare 
på den två dimensionella modellen. Granskar man medelvärdena för hur bra ljuden passar 
närmare så kommer man fram till att alla de värden med högst medelvärde är väldigt neutrala 
i dimension ett.  
 
Även om dimension ett inte hade en hög korrelation för bra varningsljud så är det värt att titta 
närmare på. Alert som hade högst medelvärde i hur bra ljudet passar som varningssignal är 
det ljudet som var mest neutralt i båda dimensionerna kombinerat. Ett sätt man kan tolka 
resultatet på är att det kan vara en olinjär modell för dimensionerna. Tolkar man detta resultat 
så verkar det som ud ville ha enkla ljud som varningssignaler men även att ju neutrala ljuden 
var i dimension ett så var det bättre. Det gick inte att få ner standardavvikelsen och stressen 
för modellerna, det hade kanske behövts flera ljud för att öka datamängden för att få flera 
tydliga resultat. 
 
I den andra delen av undersökningen fick ud se filmsekvenser med ljuden och bedöma 
situationen efter de bipolära ordparen. Det adjektiv ordparet som hade hög korrelation till hur 
bra ljudet passar till situationen var oangeläget/angeläget.  De andra ordparen korrelerade inte 
så högt. Ordparen korrelerade inte så hög gentemot varandra men för att vara på den säkra 
sida utfördes en envägs beroende ANOVA. Den visade att ordparen skiljde sig åt enligt F-
kvoten. Efter ett post hoc test så var det bara en signifikant skillnad mellan osäkert/tryggt och 
oangeläget/angeläget. Slutsatsen att alla ordparen skiljer sig åt kan inte dras men ett av det 
adjektiva ordparet var bättre lämpade vid en bedömning av varningsljud.  Om någon ska 
utföra ett experiment som bygger på det här resultatet vore det bäst att ta oangeläget/angeläget 
plus några nya bipolära adjektiv och öka antal ljud. Egenskaperna för ljuden får vara av det 
enklare slaget och mer komplexa för att få en ökad spridning.  
 
Den sista delen av resultatet ger svaret på hypotes om hur hög acceleration och ju längre tid 
hotet skulle uppstå skulle varningsljudet uppfattas som brådskande och angeläget. Med 
accelerationen menades en fartökning för det bakre fordonet gentemot det främre. Resultatet 
bekräftade delvis denna hypotes. Deltagarna skattade varningssignalerna som mer passande 
om hot sekvensen varade under längre tid. Däremot så gav undersökningen inga tecken på att 
det skulle finnas ett samband mellan accelerationen och hur väl ljudet passade för situationen. 
 
Den låga korrelationen mellan accelerationen och hur angelägen varningssignal var långt ifrån 
signifikant. Det hade varit av stort intresse att kanske i en senare undersökning ha en större 
variation och med högre acceleration så att man skulle få högre derivata vid viktiga punkter så 
ett brantare u kurva hade nåtts. Accelerationen är en väldigt viktig variable eftersom jag anser 
att det hänger ihop med hur brådskande situationen är eftersom det är en variabel som kan 
stressa föraren. Det är därför en väldigt intressant variabel att följa upp även om hypotes inte 
kunde bekräftas i den här undersökningen. En idé vore att öka accelerations variabel för att få 
en ökad differens mellan lägsta och den högsta accelerationen. Den undersökningen föll just 
på det, variationen var för liten. Derivatan kunde även beräknas för att variera ljudets 
egenskaper som frekvens och ljudstyrka.  
    
Det var en del om resultatet. Ljudet som användes i undersökningen var av typen earcons. Det 
valdes att ha den typen av ljud eftersom det är enklare ha kontroll över egenskaperna än för 
auditory icons som nämndes i inledningen. Graham (1999) tycker att lösningen skulle vara att 
modifiera auditory icons men det skulle vara svårt för antingen förlorar man den redan inlärda 
signalen eller den snabba responsen. Det är bättre att få så mycket data man bara kan få med 
earcons för att se vilka variabler som är av vikt. I en undersökning som denna var det rätt att 



 12 

använda sig av earcons eftersom den är grundläggande. Det går att använda sig utav 
ljudbanken som skapades i samband med undersökningen. Likhetsskattningen som utfördes är 
en bra grund för en senare undersökning. Ljuden var enkla och hade ganska så brett spektra. 
 
I undersökningen efterföljdes Vägverkets tresekunders regel som betydde tre sekunder till 
kollision, det är intressanta är hur bilisterna uppfattar det. Tycker bilisterna att det finns ett hot 
i det läget, för det vet man ju inte. En sak som är väldigt synd är nog att de många bilister inte 
efterföljer det sunda förnuftet som det är att efterfölja denna regel. De har i själva verket andra 
normer för det uppstående hot. Tresekunders regel är bra men det kanske hade behövts en 
annan variabel att utgå ifrån som är baserad på vad en bilist anser som är en risk för kollision. 
Det hade även varit intressant att inte ta bort ljudet som finns i verkligheten som ljudet från 
motorn osv för att det skulle bli mer realistiskt.   
 
En sak som var bra med gruppen att en väldigt stor del av deltagarna hade körvana och kunde 
på så sätt relatera till situationen i experimentet. Det var även en ojämn könsfördelning, där 
kvinnor var av majoritet.  
 
Den interna validiteten är hög på så sätt att likhetsskattningen av ljuden utfördes för att få 
kunskap om ljudets egenskaper och sedan varierades trafiksituationen för varje ljud där 
adjektiven var de beroendevariablerna. Inomgruppsvariansen är även nästan helt borta tack 
vare upprepande mätningar för varje individ. Den externa validiteten är nog god om man ser 
på resultaten. Reliabiliteten är bra på så sätt att det som planerades i datainsamling var väl 
planerat.  
 
Slutligen så kommer det att forskas mer på det här området eftersom det är ett område med 
väldigt viktig tillämpning. Den forskningen kan snabbt tillämpas i dagens fordon. Det blir av 
stort intresse att se hur den här typen av forskningen utvecklas.  
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