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MED FÖR HÖG MUSIKVOLYM HÖR DU INTE FARTEN 
 

Mikael Hjertstedt 
 
 

Att tidsperceptionen är påverkbar har tidigare påvisats. Studien syftar 
till att undersöka huruvida tidsperceptionen påverkar fartperceptionen, 
med hypotesen att när takten på den interna taktgivaren går snabbare 
uppfattas farten som lägre. 28 försöksdeltagare fick under fyra 
betingelser (Lugn musik, Stressig musik, Egen musik och Tyst) utföra 
tids- och fartestimationer under färd med personbil. Inga signifikanta 
resultat påvisades ifråga om vare sig tidsperceptionen i sig eller dess 
inverkan på fartperceptionen. Däremot skilde sig prospektiv estimation 
av medelfart åt beroende på betingelsen. Tyst betingelse befrämjade en 
mer korrekt fartestimation medan stressig musik och egen musik 
gjorde estimationen mindre korrekt. Likt tidigare forskning var det 
fråga om så kallad ”response expansion” avseende upplevelsen av 
deceleration medan fartupplevelsen var relativt linjär i fråga om 
konstant fart och acceleration. Då inga signifikanta skillnader i 
tidsperception uppnåddes kan dess inverkan på fartperceptionen ej helt 
förkastas. Studien bör replikeras med en annan på förhand testad 
stressor. 

 
 
Förmågan att någorlunda korrekt bedöma fart är viktig i många situationer, framförallt 
vid framförandet av olika typer av fordon eller fartyg. Behovet kan inte enbart 
tillgodoses medelst objektiva mätinstrument såsom exempelvis spottlogg1 och 
hastighetsmätare då de kan taga för stor del av den visuella uppmärksamheten i anspråk. 
I en studie där deltagarna skulle lösa uppgifter som presenterades där hastighetsmätaren 
i vanliga fall sitter, samtidigt som de med periferiseendet skulle hålla fordonet inom 
körfältet, visades att det krävs ungefär 3000 mils körvana för att på ett fullgott sätt 
kunna hålla rätt placering i körfältet endast med hjälp av periferiseendet (Summala, 
Nieminen & Punto, 1996). Vidare torde det vara ett rimligt antagande att en korrekt 
bedömning av farten är viktig vid körning i mer komplicerade miljöer där mycket 
information måste inhämtas och bearbetas, såsom exempelvis i stadstrafik och då inte 
att explicit kunna avgöra farten i km/h utan snarare att mer implicit anpassa farten efter 
situationen. 
 
Tidsperception 

Studier har visat att upplevelsen av ett tidsintervalls längd kan påverkas, bland annat av 
mängden stimuli (t.ex. Frankenhaeuser, 1959) och av arousal (t.ex. Ozel, Larue & 

                                                 
1 Spottlogg är ett ålderdomligt sätt att mäta fart till sjöss där tiden det tager från att ett flytande föremål 
som kastats ned i vattnet vid fören befinner sig vid aktern. Tiden används tillsammans med vetskapen om 
båtens längd till att räkna ut farten. 
 
Ett varmt tack framföres till Åke Hellström för en mycket engagerad handledning och för inspirerande 
diskussioner. Ett stort tack även till Britt Sundqvist på pedagogiska och didaktiska institutionen för hjälp 
att få kontakt med försöksdeltagare samt till Mats E. Nilsson på Psykologiska institutionen för bistånd 
med att mäta ljudnivån, båda verksamma på Stockholms universitet.  
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Dosseville, 2004). Fenomenet ”Filled duration illusion” innebär att människor bedömer 
att längre tid har förflutit om de exempelvis har hört flera korta toner jämfört med att de 
har haft tyst omkring sig under samma tid, detsamma gäller även för ljusblixtar, ord 
eller teckningar (Coren, Ward, & Enns, 1994). Arousal verkar påverka tidsperceptionen 
genom att arousalnivån kalibrerar en form av intern taktgivare. Studier har visat att en 
sympatisk aktivering av det autonoma nervsystemet ökar farten på den interna 
taktgivaren vilket gör att tiden upplevs som att den går snabbare. I en studie av Ozel et 
al. (2004) utförde 17 deltagare tre uppgifter: räkna till tio sekunder, gå tio meter och i 
fantasin gå tio meter och sedan säga till när de mentalt hade gått färdigt. Uppgifterna 
utfördes dels under tystnad, dels fick deltagarna lyssna på stressande ljud. Ozel et al. 
påvisade signifikanta skillnader på alla tre uppgifterna. Exempelvis tog det i medeltal 
deltagarna 1.21 sekunder kortare tid att räkna till tio sekunder när de samtidigt lyssnade 
på den stressiga ljudinspelningen.  
 
Även kroppstemperatur verkar påverka tidsperceptionen. År 1933 kunde Hoagland 
påvisa att en förhöjd kroppstemperatur påskyndar tidsperceptionen. Han lät sin 
febersjuke fru bedöma när en minut hade gått. Vid ett tillfälle när hennes 
kroppstemperatur var 39o C bedömde hon att en minut hade gått när det i själva verket 
endast hade förflutit 37.5 sekunder (Hoagland, 1933, refererad i Coren, Ward & Enns, 
1994). 1966 gjorde Alan Baddeley en mer omfattande studie på dykare, även dessa fick 
räkna till 60 sekunder. När deras kroppstemperatur var 1o C lägre än deras ordinarie 
temperatur tog det dem ungefär 70 sekunder att räkna till en minut (Baddeley, 1966, 
refererad i Coren, Ward & Enns, 1994)). 
 
Andra forskare har undersökt hur tidsperceptionen påverkas av musik. Oakes (2003) lät 
335 studenter köa inför utbildningsregistreringen under en av tre betingelser: tyst, 
högtempomusik eller lågtempomusik. Strax innan registreringen fyllde de i ett formulär 
där de bland annat angav hur länge de upplevde att de hade väntat. Värdet jämfördes 
med den faktiska väntetiden och visades ha ett signifikant samband med musikens 
tempo när den faktiska väntetiden var 15 minuter eller kortare. När studenterna hade 
lyssnat till lågtempomusik angavs i genomsnitt en väntetid 2.13 minuter kortare än den 
faktiska medan när de hade lyssnat på samma musik fast med högt tempo angavs en 
väntetid som i genomsnitt var 6.97 minuter längre än den faktiska. 

 
Möjligtvis kan Oakes (2003) resultat förklaras med att deltagarnas grad av arousal 
höjdes av musikens tempo. Bernardi, Porta och Sleight (2006) undersökte på 12 
musiker och 12 ickemusiker hur olika markörer för arousal påverkas av musik. De 
visade en positiv korrelation mellan tempo och andningsfrekvens samt mellan tempo 
och pulsvariation. Korrelationen var endast signifikant för musikerna men de 
musikstycken som hade högt tempo påverkade även andra arousalmarkörer signifikant 
för alla deltagare. Det mest lugnande klassiska stycket var Beethoven, nionde symfoni i 

C-moll, Op. 125, adagio molto e cantabile, det som verkade höja graden av arousal 
mest var Vivaldi, L'estate. 

 
Sandstrom och Russo (2010) testade om musik påverkade hur snabbt graden av arousal 
gick tillbaka till baseline efter att deltagarna hade blivit utsatta för en stressor. Det 
musikstycke som verkade vara mest lugnande var Bizet, Intermezzo från Carmen 

Suite, deltagarnas fysiologiska arousal påverkades mer gynnsamt av att lyssna till 
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musikstycket än av att lyssna till "white noise". De andra musikstyckena verkade inte 
påverka återhämtningen efter stressorn i lika stor grad. Sandstrom och Russo använde 
sig av Sjostakovitj åttonde symfoni för att ha ett musikstycke som hade hög arousal och 
som uppfattades ha negativ valens.  
 
Även ljudnivån verkar ha en inverkan på tidsperceptionen, en högre ljudnivå gör att en 
viss tidsrymd estimeras som längre vilket tyder på att den interna taktgivaren har en 
högre takt. Detta har undersökts av exempelvis Kellaris och Altsech (1992) som lät 108 
deltagare lyssna på ett 180 sekunder långt musikstycke. När musiken spelades upp med 
90 dB skattades i genomsnitt musikstycket vara 193.17 sekunder långt medan det i 
genomsnitt skattades vara 167.85 sekunder långt när det spelades upp med 60 dB. 
 
Fartperception 

I bilspelsstudier gjorda av Cassidy och MacDonald (2009, 2010) körde deltagarna 
snabbare när de lyssnade på musik med hög arousal eller egen medhavd musik jämfört 
med när de lyssnade på musik med låg arousal då de istället körde långsammare. När 
försökspersonerna lyssnade på sin egen medhavda musik körde de trots den höga farten 
mycket bättre än när de lyssnade på annan musik. När de lyssnade på sin egen musik 
gjorde de till och med färre påkörningar av föremål längs vägen än när de lyssnade på 
musiken med låg arousal. I studien från 2010 bedömde deltagarna hur fort de hade kört. 
Dessa bedömningar var rejäla underskattningar när deltagarna hade lyssnat på musik 
med hög arousal och när de hade lyssnat på den medhavda musiken. Studien är gjord 
med bilspel på dator och bör replikeras under mer verkliga förhållanden. En replikering 
skulle kunna ha viktiga implikationer exempelvis avseende hur och om bilstereon skall 
användas under trafikutbildning. 
 
Att även andra ljud än musik påverkar fartperceptionen vid bilfärd har visats av Evans 
(1970). Han visade att när människor skall estimera fart medan de bär hörselskydd 
tenderar de att underestimera farten. Wang och Wang (2011) visade genom att dämpa 
olika ljudfrekvenser medan försöksdeltagarna skulle estimera farten de färdades i, att de 
ljudledtrådar med frekvenser som översteg 600 Hz var viktigast för att korrekt bedöma 
farten. 
 
Upplevelsen av fart har i tidigare forskning visats vara ickelinjär, exempelvis Borg 
(1961). För att beskriva upplevelsen av fart bör därför en så kallad potensfunktion 
användas. År 1957 introducerade Stevens sin potenslag med vilken han visade att 
magnituden av de flesta upplevelser går att beskriva med exponentfunktionen: ψ = kS

n, 
ψ = upplevda magnituden, k = konstant, S = fysiska magnituden, n = exponent för den 
specifika variabeln (Stevens, 1957). För just fart har tidigare forskning ofta kommit 
fram till en exponent runt n = 2. I Tabell 1 redovisas värden på exponenten (n) för sex 
tidigare studier där egenfart har undersökts. Med egenfart menas den farten som 
betraktaren själv rör sig i till skillnad från de fall där betraktaren är stilla medan han/hon 
betraktar föremål som rör sig. 
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Tabell 1. Sammanställning av exponenter (n) för sex egenfartsstudier där 
fartperceptionen beskrivits med potensfunktioner. 
Studie Antal deltagare nacceleration ndeceleration nmedel/konst

ant fart 

Borg (1961) 10 - 2 2 
Denton (1966) 8 1.96 1.54 1.75 
Evans (1970) 18 - - 1.324 (< 

35 mph) 
Hjertstedt (2012) 11 - 2.390 2.390 
Recarte & Nunes (1996)     

exp. 1 60 - - 1.314 
exp. 2 30 - - 1.500 

Totalt antal deltagare 
och viktade 
medelvärden för n  

Totalt antal 
deltagare = 137 

M = 1.96 M = 2.02 M = 1.52 

  
Då fart är sträcka dividerat med tid kan det tänkas att tidsperceptionen påverkar 
fartperceptionen. Brown (1931) undersökte sambanden mellan perception av sträcka, tid 
och fart och lade fram att formeln för fysisk fart v = s/t även gäller perceptuellt. Detta 
har senare motbevisats av andra, exempelvis Mashhour (1964). Om variablerna i 
Browns lag skall kunna bytas ut mot dess psykofysiska funktioner och fortfarande hålla 
för alla tänkbara värden krävs att exponenterna för de tre variablerna är lika stora. 
Upplevelsen av fart visades av Ekman och Dahlbäck vara ickelinjär med exponenten 
1.77 (Ekman & Dahlbäck, 1956, refererad i Stevens, 1957) medan upplevelsen av både 
sträcka och tid har visats vara relativt linjär med exponenterna 0.67 respektive 1.05-1.2 
(Stevens, 1957). Mashhour undersökte problemet genom att testa Browns lag dels 
teoretiskt genom att ersätta variablerna v, s och t med Stevens’ potenslag för 
upplevelsen av fart, sträcka och tid, dels genom att mäta försökspersonernas upplevelser 
av desamma och ersätta v, s och t med de uppmätta värdena (Mashhour, 1964,1981). 
Mashour menade att Browns lag inte kan stämma då potensfunktionerna för v, s och t 
måste ha samma exponent för att formeln skall stämma. Han menade istället att fart är 
en form av direktperception. Formeln har tidigare endast testats genom att 
försökspersonerna stillasittande har iakttagit ett föremål som rör sig. Formeln har enligt 
författarens kännedom endast testats vid ett tidigare tillfälle på egen fart, det vill säga 
när iakttagaren själv rör sig. Detta tillfälle var en pilotstudie som författaren till 
föreliggade studie genomförde våren 2012. Då testades sambandet mellan tids- och 
fartperception genom att 11 personer under två betingelser (lugn och stressig), dels fick 
räkna till 20 sekunder, dels fick estimera när bilen de färdades i rullade hälften av en 
viss initialfart (Hjertstedt, 2012). Under den lugna betingelsen var bilstereon och 
sätesvärmen avslagen och kupévärmen var inställd på en temperatur som 
försöksdeltagaren fann behaglig. Under den stressiga betingelsen var sätes- och 
kupévärme inställda på max samtidigt som försöksdeltagarna fick lyssna på stressande 
motocrossljud. Studiens resultat visade dock inte på någon effekt vare sig på tids- eller 
fartperceptionen. Dock kan motocrossljuden ha varit alltför enformiga för att de under 
en längre tid skulle uppfattas som stressande och inte bara störande. Det är möjligt att 
försöksdeltagarna vande sig vid ljuden. 
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Föreliggande studie 

Föreliggande studies syfte är dels att undersöka om tids- och fartperceptionen påverkas 
av musik, dels om tids- och fartperception samvarierar. Hypotesen är att mer stressande 
musik med högt tempo skall påskynda takten på den interna klockan och att musiken 
även skall påverka fartbedömningar på så vis att ett högt musiktempo gör att farten 
underskattas. Vidare kommer potensfunktionerna från föreliggande studie att jämföras 
med potensfunktionerna från tidigare forskning. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 

Genom ett bekvämlighetsurval rekryterades 28 försöksdeltagare, varav 15 kvinnor och 
13 män med en medelålder av 36 år (SD = 14 år). Alla försöksdeltagare hade minst 
körkort för personbil, så kallat B-körkort. Detta var ett krav för att delta i studien. I 
genomsnitt hade försöksdeltagarna innehaft B-körkortet i 15.7 år (SD = 13.4 år). Åtta 
försöksdeltagare var yrkesverksamma som trafiklärare, ytterligare tre personer hade 
varit eller var yrkesförare. De med erfarenhet som trafiklärare och/eller som yrkesförare 
hade i genomsnitt arbetat i 2.64 år i yrket (SD = 4.91 år). 
 
Av de 28 försöksdeltagarna var 17 psykologistuderande, dessa kunde tillgodogöra sig 
tiden som åtgick till försöket som en del i sin utbildning, så kallad undersökningstid. De 
psykologistuderande försöksdeltagarna rekryterades dels genom ett anslag på 
psykologiska institutionen, Stockholms universitet, dels via e-post. De åtta 
försöksdeltagare som var yrkesverksamma som trafiklärare rekryterades dels vid en 
föreläsning på pedagogiska och didaktiska institutionen, Stockholms universitet, dels 
via e-post. De resterande tre deltagarna rekryterades i försöksledarens bekantskapskrets. 
Vare sig trafiklärarna eller de tre övriga blev ersatta för deltagandet. 

 
Apparatur 

Bilen som mätningarna utfördes i var en Seat Ibiza av årsmodell 1997. För att öka 
reliabiliteten var bilen vid mättillfällena utrustad med en GPS av märke och modell Mio 
P550 med TomTom-mjukvara. GPS-apparaten hade till skillnad från bilens ordinarie 
hastighetsmätare digital visning, noggrannhet +/- 1 km/h. Under försöken var bilens 
ordinarie hastighetsmätare övertäckt och GPS-apparaten var placerad så att 
försöksdeltagarna ej såg dess display. Bilens ljudnivå med avslagen ljudanläggning i 
varierande hastigheter från 0 till 50 km/h var 70 dBALeq, 1 min.. 
 
Stoppur användes vid mätningen av den objektiva tiden. Noggrannheten på 
stoppursfunktionen var hundradels sekunder. Stoppuret manövrerades av 
försöksledaren. 

 
Försöket genomfördes med en inomindividdesign där deltagarna utförde tids- och 
fartestimationer under fyra olika betingelser: lugn musik, stressig musik, egen medhavd 
musik och tyst. Som stressorer användes två musikstycken, Beethoven, symfoni nr 9, 

sats 2, Op. 125, adagio molto e cantabile (lugn betingelse) och Sjostakovitj symfoni nr 

8, sats 3, Op. 65 (stressig betingelse). Beethoven spelades upp med en ljudstyrka på 66 
dBALeq, 1 min., medan Sjostakovitj spelades upp med 81 dBALeq, 1 min.. Dessutom 
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användes ett musikstycke som försökspersonen själv hade tagit med sig. När detta 
spelades ombads deltagarna att själv ställa in en ljudvolym som de ansåg var lagom hög 
vid bilkörning utan att ta hänsyn till en eventuell passagerare. Försöksdeltagarna blev 
vid rekryteringen inför försöket instruerade att ta med sig ett musikstycke de tycker om 
att lyssna på vid bilkörning. De intervjuades innan försöket började om varför de valde 
just det stycket. Vilken typ av musikstycken som deltagarna valde att medbringa 
varierade ganska mycket. Vissa genrer var dock vanligare än andra, exempelvis 
medbringade 12 deltagare någon typ av rockmusik, fyra deltagare föredrog elektronisk 
musik och fyra medbringade popmusik. 

 
Procedur 

Deltagarna blev innan försöket påbörjades informerade om att deltagandet skulle vara 
helt frivilligt och att de närhelst kunde avsluta försöket utan några konsekvenser för 
deras del. De blev även intervjuade avseende bakgrundsfaktorer såsom ålder, kön, 
körkortsklass och tid med körkort samt erfarenhet av bilkörning. De blev också 
intervjuade om huruvida de hade någon kardiovaskulär åkomma såsom exempelvis högt 
blodtryck, om de hade någon hörselskada samt om de tidigare hade spelat instrument. 

 
Alla betingelser utom den tysta avslutades med att försökspersonen fyllde i ett 
skattningsformulär för att beskriva sin upplevelse av musiken. I skattningsformuläret 
fick försöksdeltagarna skatta på en sexgradig skala hur väl de ansåg att sex olika 
adjektiv beskrev musiken de nyss hade lyssnat på. Skalan gick från 1 (Inte alls) till 6 
(Mycket). De sex orden var: Stressande, Stimulerande, Uttråkande, Spännande, 
Kraftfull samt Rogivande. Utöver dessa skattningar fick deltagarna även skatta i vilken 
utsträckning de gillade musiken. Denna skattning gjordes på en sexgradig skala från 1 
(Avskydde musiken) till 6 (Gillade musiken väldigt mycket). Deltagarna fick även ange 
om de hade hört musikstycket förut.  
 
För att säkerställa att samtliga försöksdeltagare hade ungefär samma avstånd till alla 
högtalare fick de under alla mätningarna sitta i framstolen på passagerarsidan med 
stolens längdjustering i sitt bakersta läge. Under den stressiga betingelsen satte 
försöksledaren obemärkt igång passagerarstolens sätesvärme. Då försöken genomfördes 
under maj till juni månad var sätesvärmen i övrigt inte nödvändig för komforten. Syftet 
med att försöka sätta igång sätesvärmen utan försöksdeltagarnas vetskap var dels att i 
linje med tidigare forskning, exempelvis Hoagland (1933, refererad i Coren, Ward & 
Enns, 1994) påskynda takten på den interna taktgivaren genom en förhöjning av 
kroppstemperaturen, dels att öka deltagarnas arousal genom att de uppmärksammar en 
förhöjd kroppstemperatur utan att kunna attribuera varför. Efter att hela försöket var 
klart informerades deltagarna om sätesvärmen. Endast en deltagare hade upptäckt att 
den slogs på vilket han påtalade under den stressiga betingelsen. Många deltagare 
klagade dock under försökets gång över att de tyckte att det var väldigt varmt i bilen. 
Under varje betingelse fick deltagarna utföra fyra uppgifter. Alla utom en (uppgift 3) 
utfördes en gång per betingelse. Uppgift 3 utfördes två gånger per betingelse. 
Deltagarna blev innan första betingelsen började informerade om vikten av att varje 
bedömning skulle vara en ny bedömning utan den förra bedömningen som ett ankare. 
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Uppgift 1: Tyngdkraftsacceleration. 

Uppgiften började med att bilen stod stilla i en nedförsbacke (Åminnevägen). 
Försöksdeltagaren blev informerad om att uppgiften var att avgöra när bilen genom att 
öka fart endast med hjälp av backens lutning hade uppnått en viss på förhand slumpad 
målfart mellan 15 och 30 km/h. Försöksdeltagaren blev ombedd att klappa till med 
händerna när bilen hade uppnått målfarten. Efter att försöksdeltagaren hade blivit 
informerad om den efterfrågade målfarten lät försöksledaren bilen rulla. För att broms- 
och styrservo skulle fungera genomfördes försöket med motorn igång. 
 

Uppgift 2: Deceleration från 50 till 30 

Uppgift 2 bestod av att avgöra när bilen hade tappat fart från 50 till 30 km/h. Försöket 
genomfördes på Bergiusvägen i riktning mot Stora Skuggan. Vägavsnittet är relativt 
brett och har god sikt. Försöksledaren accelererade upp till 50 km/h, när bilen höll en 
konstant fart informerade han försöksdeltagaren om att de färdades i 50 km/h och sedan 
bad han denne att klappa till med händerna när bilen hade tappat fart ner till 30 km/h. 
Han tryckte sedan ned kopplingen och sa ”Försöket börjar”. Under hela 
fartminskningen var kopplingen nedtryckt. Detta för att motorns varvtal inte skulle 
sjunka med den sjunkande farten. Syftet var att minska risken för att deltagaren klappar 
till för tidigt för att denne hör att farten blir för låg för den aktuella växeln. 
 
Försöksdeltagarna hade, innan uppgift 2 startade, blivit informerade om upplägget 
under bilfärden från Åminnevägen, till det aktuella vägavsnittet där uppgift 2 utfördes. 
Detta för att klara ut eventuella frågetecken innan försöket började. Då målfarten var 30 
km/h under alla fyra betingelser valdes att påbörja decelerationen på olika platser längs 
Bergiusvägen för att minska risken för att försöksdeltagarna skulle använda sin förra 
bedömning som ett ankare för nästa. Försöksdeltagarna informerades om att startplatsen 
för decelerationen varierade. 
 

Uppgift 3: Tids- och fartestimation av konstant fart 

Under uppgift 3 fick försöksdeltagarna utföra prospektiva tids- och fartbedömningar av 
en cirka 400 meter lång bilfärd längs Stora Skuggans väg. När bilen stod stilla blev 
försöksdeltagarna informerade om att bilen skulle färdas en viss sträcka och att deras 
uppgift var att i efterhand ange dels hur lång tid i sekunder det tog att färdas sträckan, 
dels hur hög medelfarten var. De blev även informerade om att den farten som 
försöksledaren skulle köra bilen i på förhand var slumpad mellan 10 och 30 km/h, men 
att de skulle ange den fart som de ansåg stämde bäst med deras upplevelse av 
medelfarten, även om den farten var utanför spannet. I själva verket var målfarten 
slumpad mellan 15 och 25 km/h för att minska risken för att vägens 
hastighetsbegränsning (30 km/h) skulle fungera som ett tak för bedömningarna.  
 
När bilen rullade igång sa försöksledaren ”Då rullar vi” samtidigt som han slog på 
tidtagaruret, vilket då gav ifrån sig ett pip. När bilen hade färdats ungefär 400 meter 
stannade försöksledaren med en lite hårdare inbromsning än vad som annars är brukligt 
samtidigt som han slog av tidtagaruret vilket även då gav ifrån sig ett pip, han sade även 
”Sådär”. Dessa rutiner användes för att det skulle vara tydligt när färden började och 
slutade. Försökspersonen fick sedan uppge hur lång tid denne bedömde att det tog att 
färdas sträckan och hur hög medelfarten var. Bilen vändes sedan och uppgift 3 utfördes 
än en gång fast med en ny slumpad medelfart. Anledningen till att just uppgift 3 
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utfördes två gånger per betingelse är att bilen saknade farthållare och att vägen inte var 
helt plan. Dessa förhållanden gjorde att farten ibland fluktuerade upp till två km/h både 
över och under den slumpade målfarten, även om den slumpade farten i möjligaste mån 
eftersträvades av försöksledaren. Särskilt vid accelerationen upp till målfarten tenderade 
målfarten att överskridas. Detta informerades försöksdeltagarna om. 
 

Uppgift 4: Acceleration från 30 till 50 km/h 

Uppgift 4 bestod av att avgöra när bilen hade accelererat från 30 till 50 km/h. Försöket 
genomfördes på Bergiusvägen i riktning mot Norrtäljevägen. Bilen färdades i 30 km/h 
på femmans växel. Försöksledaren gav fullgas samtidigt som han sa ”Jag accelererar” 
försöksdeltagarens uppgift var att klappa till med händerna när bilen hade accelererat 
upp till 50 km/h. 
 
Försöksdeltagarna fick instruktionerna på väg från Stora Skuggans väg där uppgift 3 
utfördes till det aktuella vägavsnittet längs Bergiusvägen. Försöksdeltagarna blev 
informerade om att bilen skulle fullgasaccelerera på femmans växel för att säkerställa 
att accelerationen blev lika stor vid varje mätning. De blev även informerade om att 
även om fullgasacceleration låter som att det kommer vara en mycket kraftig 
acceleration så är det inte det, med en relativt motorsvag bil på högsta växeln och med 
ett ganska lågt initialt motorvarvtal. 
 
Även uppgift 4 påbörjades på olika ställen längs vägsträckan för att minska riskerna för 
att försöksdeltagarna skulle använda sin förra bedömning som ett ankare för sin nya 
estimation. Efter att uppgift 4 var klar fick försöksdeltagarna skattningsformuläret att 
fylla i på vägen tillbaka till en parkeringsplats där varje betingelse började och slutade. 
Musiken spelades under hela försöksomgångarna och även medan försöksdeltagarna 
skattade musiken. 
 
Alla vägsträckor var lågtrafikerade med god sikt och utan korsningar eller 
övergångsställen på just de avsnitt där försöken genomfördes. Vägarna låg nära 
Stockholms universitet. Syftet med att studera relativt låga farter kommer av en idé om 
att när en förare kör för fort i förhållande till trafiksituationen i låga farter bör 
handlingen i större grad vara omedveten än när en förare kör för fort i förhållande till 
trafiksituationen i högre farter då valet av hastighet torde vara mer avsiktlig. Skälet till 
att målfarten vid tyngdkraftsaccelerationsuppgiften är slumpad mellan 15 och 30 km/h 
är att bilen ej kommer upp i en högre fart än 40 km/h i den aktuella backen genom att 
accelerera endast med hjälp av tyngdkraften. Anledningen till att låta bilen accelerera 
med hjälp av tyngdkraften var att accelerationen på så vis säkerställs att vara lika stor 
vid varje mätning. 

 
Ordningen mellan betingelserna var slumpad. Med fyra betingelser blir det 24 (4!) 
möjliga ordningar. Varje ordning är knuten till en siffra mellan 1 och 24. En slumpad 
sifferserie med heltal mellan 1 och 24 bestämde i vilken följd dessa ordningar kom att 
testas. Då antalet försöksdeltagare var fler än 24 användes romerska kvadrater för att 
bestämma ordningen mellan betingelserna för de fyra överskjutande deltagarna. 
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Säkerhetsaspekter 

Gällande hastighetsbegränsningar efterlevdes under alla försök och om det vid något 
tillfälle krävdes av trafikförhållandena, avbröts försöket för att senare återupptas när 
förhållandena var säkrare. Försöksledaren tillsåg innan färd att försökspersonen hade 
anbringat säkerhetsbältet. Vid alla tillfällen som försöksledaren stannade bilen för att ge 
instruktioner stängdes motorn av för att minska avgasutsläppen. 
 
Enligt Trafikskadelagen § 10 utgår trafikskadeersättning från fordonets trafikförsäkring 
ifall föraren eller någon passagerare skadas. Dessutom var alla studenter försäkrade på 
campusområdet via den statliga personskadeförsäkringen (”Försäkring vid person- och 
arbetsskada”, 2013). Därmed var försöksledaren och försökspersonerna försäkrade 
under försöken. 
 
Databearbetning 

Då målfarterna varierade i uppgift 1 och 3 valdes att beräkna kvoten mellan den 
subjektiva och den objektiva farten för att därigenom kunna jämföra avvikelserna 
mellan försöksomgångarna. Om deltagaren exempelvis estimerade medelfarten till 18 
km/h när bilen i själva verket rullade i 20 km/h uträknades fartestimationskvoten till 
18/20 = 0.9. Då körtiderna i uppgift 3 varierade med den slumpade farten uträknades på 
samma sätt kvoten mellan subjektiv och objektiv tidsåtgång. Om körtiden exempelvis 
varade 70 sekunder och försöksdeltagaren angav att färden hade pågått i 63 sekunder 
uträknades tidskvoten till 63/70 = 0.9. En kvot som är större än 1 innebär en 
överskattning av magnituden medan en kvot som är mindre än 1 istället innebär en 
underskattning. 
 
Potensfunktionerna (ψ = kS

n) för upplevelsen av decelerationen från 50 till 30 km/h 
(uppgift 2) och accelerationen från 30 till 50 km/h (uppgift 4) uträknades med hjälp av 
en formel som återfinns i Dentons studie av fartperception från 1966. Formeln lyder: 
n = log(ψ2/ ψ1)/log(S2/S1) 
ψ2 = subjektiva farten efter fartförändringen 
ψ1 = subjektiva farten innan fartförändringen 
S2 = objektiva farten efter fartförändringen 
S1 = initialfarten  
Övriga potensfunktioner uträknades genom att först logaritmera mätvärdena och sedan 
att räkna ut regressionslinjen ŷ = b0+b1x  som beskriver resultatet. När resultatet istället 
beskrivs med en potensfunktion blir b1 = n och 10b0 = k => ψ = 10b0*S

b1. 
 

 

Resultat 
 
Uppgift 1: Tyngdkraftsacceleration 

I uppgift 1 avgjorde deltagarna när bilen med hjälp av tyngdkraften hade accelererat upp 
från stillastående till en på förhand slumpad målfart. För varje försöksdeltagare 
beräknades kvoten mellan subjektiv och objektiv fart. De genomsnittliga kvoterna för 
varje betingelse som redovisas i Tabell 2, visade sig, med en envägs beroende ANOVA, 
ej skilja sig signifikant mellan betingelserna, F3,81 = 0.35, n.s.  
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Tabell 2. Genomsnittliga kvoter mellan subjektiv och objektiv fart i uppgift 1 samt 
(standardavvikelser). 
Betingelse Kvot mellan subjektiv och objektiv fart 
Lugn (Beethoven) 1.50 (0.84) 
Stressig (Sjostakovitj) 1.48 (0.60) 
Egen musik 1.49 (0.69) 
Tyst 1.38 (0.39) 
 
Den genomsnittliga kvoten över alla fyra betingelser mellan subjektiv och objektiv fart 
var 1.46 (SD = 0.64). Med ett t-test för ett enskilt stickprovsmedelvärde visades att den 
genomsnittliga kvoten skilde sig signifikant från 1, som kvoten skulle bli vid helt 
korrekt bedömning av farten, t27 = 3.8, p < 0.001. Den psykofysiska potensfunktion som 
beskriver fartupplevelsen över alla fyra betingelser i uppgift 1 lyder ψTyngdkraftsacc. = 
11.1S

0.22. Denna potensfunktion är beräknad på en fartestimation per betingelse och 
försöksdeltagare, det vill säga fyra estimationer per deltagare vilket totalt ger 112 
estimationer. Korrelationen mellan de logaritmerade värdena av subjektiv och objektiv 
fart var positiv och signifikant, r26 = 0.47, p < 0.02. 
 
Uppgift 2: Deceleration från 50 till 30 km/h 

Uppgift 2 bestod utav att avgöra när bilen hade minskat farten från 50 till 30 km/h. Den 
genomsnittliga farten för varje betingelse då försöksdeltagarna ansåg att bilen färdades i 
30 km/h redovisas i Tabell 3. Skillnaden i bedömning av uppgift 2 mellan betingelserna 
visade sig med en envägs beroende ANOVA vara ickesignifikant, F3,81 = 0.96, n.s. 
 
Tabell 3. Medelfart då försöksdeltagarna ansåg att bilen rullade i 30 km/h för varje 
betingelse samt (standardavvikelser). 
Betingelse Medelfart 
Lugn (Beethoven) 39.0 (4.5) km/h 
Stressig (Sjostakovitj) 38.3 (5.2) km/h 
Egen musik 39.1 (5.5) km/h 
Tyst 39.8 (5.1) km/h 
 
När deltagarna fick till uppgift att avgöra när bilen hade decelererat från 50 till 30 km/h 
klappade de i genomsnitt till när bilen rullade i 39.0 km/h (SD = 5.0). Däremot visades 
med ett t-test för ett enskilt stickprovsmedelvärde att upplevelsen av att färdas i 30 km/h 
skilde sig signifikant från den objektiva farten 30 km/h, t27 = 9.5, p < 0.001. Medelst 
Dentons formel blev potensfunktionen för decelerationen från 50 till 30: ψ50-30 = 
0.02S2.07. Denna potensfunktion är beräknad på en fartestimation per betingelse och 
försöksdeltagare, det vill säga fyra estimationer per deltagare vilket totalt ger 112 
estimationer.  
 
Uppgift 3: Tids- och fartestimation av en konstant fart 

Under uppgift 3 fick försökspersonerna genomföra prospektiva tids- och 
fartestimationer av en färd i relativt konstant fart. Då farterna var slumpade mellan 15 
och 25 km/h valdes, att likt databearbetningen i uppgift 1, beräkna kvoten mellan 
subjektiv och objektiv tid (tidsestimationskvot) respektive mellan subjektiv och objektiv 
fart (fartestimationskvot). 
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Tidsestimation. 

De genomsnittliga värdena för varje betingelse på tidsestimationskvoterna redovisas i 
Tabell 4. Med en envägs beroende ANOVA visades inga signifikanta skillnader i hur 
korrekt försöksdeltagarna bedömde tiden det tog att färdas sträckan beroende av 
betingelsen, F3,81 = 2.03, n.s.  
 
Tabell 4. Genomsnittlig tidsestimationskvot för varje betingelse samt 
(standardavvikelser). 
Betingelse Tidsestimationskvot 
Lugn (Beethoven) 0.884 (0.419) 
Stressig (Sjostakovitj) 0.896 (0.439) 
Egen musik 0.917 (0.363) 
Tyst  0.850 (0.364 
 
I genomsnitt var tidskvoten 0.887 (SD = 0.393). Detta värde visades med ett t-test för 
ett enskilt stickprovsmedelvärde ej skilja sig signifikant från 1 som kvoten skulle vara 
vid perfekt estimation av tiden, t27 = 1.465, p > 0.05. Potensfunktionen som beskriver 
tidsestimationerna var ψTidsestimation = 3.518S0.661. Denna potensfunktion är beräknad på 
två tidsestimationer per betingelse och försöksdeltagare, det vill säga åtta estimationer 
per deltagare vilket totalt ger 224 estimationer. Korrelationen mellan de logaritmerade 
värdena av subjektiv och objektiv tid var positiv och ickesignifikant, r = 0.236, p > 
0.05. 
 

Fartestimation. 

De genomsnittliga värdena för varje betingelse av fartestimationerna redovisas i Tabell 
5. En envägs beroende ANOVA visade att fartestimationskvoterna påverkades 
signifikant av betingelsen under vilken bedömningen gjordes, F3,81 = 7.30, p < 0.001, 
ɳp

2 = 0.47 .  
 
Tabell 5. Genomsnittliga fartestimationskvoter för varje betingelse samt 
(standardavvikelser). 
Betingelse Fartestimationskvot 
Lugn (Beethoven) 0.96 (0.28) 
Stressig (Sjostakovitj) 1.06 (0.30) 
Egen musik 0.91 (0.24) 
Tyst 1.03 (0.23) 
 
Den genomsnittliga kvoten mellan subjektiv och objektiv fart för alla betingelser var 
0.99 (SD = 0.27). Med t-test för ett enskilt stickprovsmedelvärde visades att denna kvot 
ej skilde sig från kvoten 1 som skulle återspegla en helt korrekt estimation av 
medelfarten, t27 = 0.2, n.s. Potensfunktionen som beskriver hur försökspersonerna 
estimerade medelfarten var ψ Medelfart = 0.88S1.02. Denna potensfunktion är beräknad på 
två olika fartestimationer per försöksdeltagare och betingelse, vilket totalt ger 224 
estimationer. Korrelationen mellan de logaritmerade värdena av subjektiv och objektiv 
fart var positiv och signifikant, r26 = 0.45, p < 0.02. Då det påvisades signifikanta 
skillnader i hur farten estimerades beräknades även separata potensfunktioner för de 
olika betingelserna vilka redovisas i Tabell 6. Dessa potensfunktioner är beräknade på 
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två fartestimationer per betingelse och försöksdeltagare, det vill säga två estimationer 
per deltagare vilket totalt ger 56 estimationer. 
 
Tabell 6. Potensfunktioner för de fyra olika betingelserna med korrelationskoefficienter 
för korrelationen mellan de logaritmerade värdena av subjektiv och objektiv fart. 
Betingelse Potensfunktion Korrelationskoefficient 
Lugn (Beethoven) ψ Medelfart, Beethoven = 0.99S0.97 r26 = 0.42, p < 0.05 
Stressig (Sjostakovitj) ψ Medelfart, Sjostakovitj = 0.61S1.17 

r26 = 0.45, p < 0.02 
Egen musik ψ Medelfart, Egen musik = 1.27S0.88 

r26 = 0.42, p < 0.05 
Tyst ψ Medelfart, Tyst = 0.53S1.21 

r26 = 0.60, p < 0.001 

 
Uppgift 4: Acceleration från 30 till 50 km/h. 

Under uppgift 4 bedömde försöksdeltagarna när bilen hade accelererat från 30 till 50 
km/h. De genomsnittliga farterna då försöksdeltagarna ansåg att bilen hade accelererat 
upp till 50 km/h redovisas i Tabell 7. Skillnaden mellan betingelserna i bedömningen av 
när bilen hade accelererat från 30 till 50 km/h visades med en envägs beroende ANOVA 
vara ickesignifikant, F3,81 = 2.50, p = 0.08, n.s. 
 
Tabell 7. Medelfarter då försöksdeltagarna ansåg att bilen hade accelererat från 30 till 
50 km/h samt (standardavvikelser). 
Betingelse Medelfart 
Lugn (Beethoven) 46.1 (5.2) km/h 
Stressig (Sjostakovitj) 47.6 (5.1) km/h 
Egen musik 45.1 (3.5) km/h 
Tyst 46.5 (5.6) km/h 
  
I genomsnitt för alla betingelser klappade deltagarna till när bilen rullade i 46.3 km/h 
(SD = 4.9), detta värde visades med ett t-test för ett enskilt stickprovsmedelvärde skilja 
sig signifikant från 50 km/h, t27 = 3.9, p < 0.001. Potensfunktionen som beskriver 
accelerationen från 30 till 50 km/h var ψ30-50 = 0.55S1.18. Denna potensfunktion är 
beräknad på en fartestimation per betingelse och försöksdeltagare, det vill säga fyra 
estimationer per deltagare vilket totalt ger 112 estimationer.  
 
Upplevelsen av musiken 

När alla uppgifter var genomförda avslutades varje musikbetingelse med att 
försöksdeltagarna fyllde i skattningsformuläret. Tabell 8 redogör för F-värden i de sex 
envägs beroende ANOVA-testen av skillnaderna mellan musikstyckena, signifikansnivå 
samt vilket musikstycke som fick lägst respektive högst skattning för varje ord. För att 
minska risken för typ 1-fel gjordes en Bonferronikorrektion som satte 
signifikansgränsen till α = 0.007. 
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Tabell 8. F-värden, signifikansnivå samt medelvärden för det stycke som har skattats 
lägst respektive högst  samt (standardavvikelser). 
Skattning Lägst skattat  Högst skattat  F-värde Signifikansnivå 
Stressande Beethoven 1.3 

(0.5) 
Sjostakovitj 
4.4 (1.4) 

F3,81 = 56 p < 0.001, ɳp
2 = 0.81 

Stimulerande Sjostakovitj 
2.8 (1.6) 

Egen musik 
4.7 (1.2) 

F3,81 = 14 p < 0.001, ɳp
2 = 0.51 

Uttråkande Egen musik 
1.6 (1.0) 

Beethoven 
2.6 (1.5) 

F3,81 = 3.1 p = 0.06, n.s. 

Spännande Beethoven 
2.1 (1.2) 

Egen musik 
3.8 (1.5) 

F3,81 = 15 p < 0.001, ɳp
2 = 0.54 

Kraftfull Beethoven 
2.2 (1.3) 

Sjostakovitj 
5.3 (0.8) 

F3,81 = 84 p < 0.001, ɳp
2 = 0.87 

Rogivande Sjostakovitj 
1.4 (0.6) 

Beethoven 
4.6 (1.2) 

F3,81 = 131 p < 0.001, ɳp
2 = 0.91 

 
Med en envägs ANOVA visades att i vilken grad musiken gillades skilde sig signifikant 
mellan betingelserna, F3,81 = 48, p < 0.001, ɳp

2 = 0.79. Det stycke som skattades med 
högst gillande var det egna medhavda musikstycket som skattades till i genomsnitt 5.8 
(SD = 0.5) på den sexgradiga skalan. Det stycke som skattades med minst gillande var 
Sjostakovitj som i genomsnitt skattades till 2.9 (SD = 1.4). 
 
Ingen av försöksdeltagarna angav att de tidigare hade hört vare sig musikstycket av 
Sjostakovitj eller Beethoven. Däremot angav fem deltagare att de kanske hade hört 
musikstycket av Sjostakovitj medan nio deltagare angav att de kanske hade hört 
musikstycket av Beethoven. 
 
Korrelationer 

Studiens hypotes var att takten på den interna klockan skulle påverka fartperceptionen. 
För att undersöka detta testades korrelationen mellan tidsestimationskvoten i uppgift 3 
med de olika måtten för fartperception. Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficienter med signifikansnivåer redovisas i Tabell 9, 
ingen av korrelationerna var dock signifikant. 
 
Tabell 9. Korrelationer med tidsestimationskvoten och dess signifikansnivåer 

 
Syftet med de olika musikbetingelserna var att undersöka om stressande musik påverkar 
tids- och/eller fartperception. Därför beräknades även korrelationen mellan hur musiken 
skattades och tidsestimationskvoten samt fartestimationerna i de fyra uppgifterna. Likt 
tidigare har kvoten mellan subjektivt och objektivt värde använts i beräkningarna. Ingen 
av korrelationerna var signifikant. Korrelationskoefficienterna redovisas i Tabell 10. 

Korrelation mellan tidsestimationskvot och: Korrelation Signifikansnivå 
Fartestimationskvot i uppgift 1 
(Tyngdkraftsacceleration) 

r26 = -0.24 n.s. 

Fartestimation i uppgift 2 (50 till 30 km/h) r26 = -0.15 n.s. 
Fartestimation i uppgift 3 (Estimation av 
medelfart) 

r26 = -0.33 p = 0.08, n.s. 

Fartestimation i uppgift 4 (30 till 50 km/h) r26 = 0.11 n.s. 
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Tabell 10. Korrelationskoefficenter mellan skattningen av hur väl orden beskriver 
musiken samt musikens gillande och resultaten på de fyra olika uppgifterna. 
Skattning 

  
Uppgift 1 
Tyngdkraftsacc. 

Uppgift 2 
Deceleration 

Uppgift 3 
Tidsest. 

Uppgift 3 
Fartest. 

Uppgift 4 
Acceleration 

Stressande 0.13 -0.06 -0.03 0.25 0.17 
Stimulerande 0.24 -0.12 0.21 -0.12 -0.06 
Uttråkande -0.13 -0.23 -0.22 0.26 0.26 
Spännande 0.07 0.02 -0.13 0.06 0.12 
Kraftfull 0.16 -0.04 0.03 0.09 0.03 
Rogivande 0.05 0.27 -0.01 -0.05 0.06 
Gillande 0.18 0.11 0.10 -0.12 0.07 
df = 26 
 
 

Diskussion 
 
Studien hade två syften, dels att undersöka eventuella samband mellan tids- och 
fartperception, dels att undersöka huruvida musik med olika tempo och med olika grad 
av arousal påverkar perceptionen av tid respektive av egen fart. De fyra betingelserna 
påverkade inte tidsperceptionen signifikant, ej heller bedömningen av när bilen hade 
accelererat/decelererat till olika målfarter, däremot fanns signifikant effekt i fråga om 
prospektiv estimation av medelfart. Som mest korrekt bedömdes medelfarten under tyst 
betingelse då farten överskattades med i genomsnitt tre procent, att jämföra med den 
betingelse där försöksdeltagarna fick lyssna på sin egen medhavda musik då farten 
underskattades med i genomsnitt nio procent. För försökets fyra uppgifter beräknades 
även psykofysiska funktioner som beskrev vad de olika objektiva värdena av tid och fart 
motsvarade i försöksdeltagarnas upplevelse av tiden respektive farten. Eventuella 
samband mellan tids- och fartperception undersöktes genom korrelationsberäkningar av 
kvoten mellan subjektiv och objektiv fart å ena sidan och resultaten från de fyra 
uppgifterna å andra sidan. Inga signifikanta korrelationer uppnåddes. Även om de olika 
musikstyckena inte hade signifikant effekt på någon annan uppgift än estimationen av 
konstant fart upplevdes ändå musikstyckena olika. Alla skattningar, förutom den där 
försöksdeltagarna skulle skatta hur väl ordet uttråkande beskrev musiken, visade 
signifikanta skillnader mellan musikstyckena. Troligen innebar ordet uttråkande olika 
saker för olika personer särskilt då många deltagare uttryckte en undran om vad ordet 
skulle innebära. I framtida studier bör ordet uttråkande tas bort. 
 
Resultatet fann inte stöd för hypotesen om ett samband mellan takten på den interna 
taktgivaren och fartperceptionen, däremot att fartestimationer av en relativt konstant 
medelfart blir bättre utan musik medan estimationerna verkar bli sämre av att lyssna på 
den egna bekanta musiken. Det är dock viktigt att ha i beaktande att det inte var tyst i 
bilen bara för att bilstereon var avstängd. Den tysta betingelsen medgav fortfarande att 
kunna höra exempelvis motorljud samt däcks- och vindbrus. Det skulle kunna tänkas att 
det är tillgången till alla dessa auditiva ledtrådar som befrämjar fartestimationen. 
Estimationen var som sämst när försöksdeltagaren antingen lyssnade på sin egen 
medhavda musik eller på Sjostakovitjs åttonde symfoni. Båda dessa musikstycken 
spelades på relativt hög volym som då kan tänkas ha gjort att försöksdeltagarna inte 
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hörde de auditiva fartledtrådarna lika väl. Resultatet ligger i linje med de resultat som 
Evans (1970) och Wang och Wang (2011) redovisade. Det kan tänkas att en för hög 
ljudvolym stör ut ljudledtrådarna likt ljuddämpningen i tidigare forskning har dämpat 
viktiga ljudledtrådar.  
 
I de bilspelsstudier som Cassidy och MacDonald gjorde 2009 och 2010 visades att den 
farten som försöksdeltagarna hade kört i när de spelade bilspel underestimerades när 
deltagarna hade lyssnat på musik med hög arousal eller när de hade lyssnat på egen 
medhavd musik. Deltagarna fick i Cassidy och MacDonalds studier endast utföra 
prospektiva estimationer av medelfarten. När deltagarna i föreliggande studie 
estimerade medelfarten i uppgift 3 uppvisades resultat i linje med Cassidy och 
MacDonalds vilket bör styrka deras resultat ytterligare, särskilt då föreliggande studie 
genomfördes i en mer verklig kontext. Dock uppvisades inga signifikanta skillnader i 
fartperceptionen i de tre andra fartestimationerna som egentligen torde ha en större 
praktisk relevans då de uppgifterna till större del handlar om momentan fartperception. 
 
Studiens resultat visar tydligt att fartestimationer är svåra att utföra och att 
svårighetsgraden skiljer sig åt beroende på vilken typ av estimation som skall utföras. 
Den prospektiva estimationen av vilken medelfart som bilen färdades i, visades vara den 
där försöksdeltagarna presterade allra bäst vilket beskrivs väl av potensfunktionen 
ψMedelfart = 0.88S1.02. Det var också endast denna typ av fartestimation som påverkades 
av den betingelse den utfördes i. Måhända var övriga uppgifter för svåra, varpå en 
golveffekt kan ha uppstått. Kanske kan de sanna värdena ha gömts i ett brus av 
gissningar. 
 
De psykofysiska potensfunktionerna som beskriver fartestimationerna i föreliggande 
studie skiljer sig åt en hel del beroende på typen av estimation. Estimationen av när 
bilen har decelererat från 50 till 30 km/h (uppgift 2) kan beskrivas med 
potensfunktionen ψ50-30 = 0.02S2.07. Detta resultat kan sägas vara i linje med tidigare 
forskning, då de flesta tidigare studier av fartperception uppvisar en så kallad ”response 
expansion”. Detta innebär att när den objektiva farten blir högre ökar den subjektiva 
farten oproportionerligt mycket. Potensfunktionerna för uppgift 3 (ψMedelfart = 0.88S1.02) 
och 4 (ψ30-50 = 0.55S1.18) är mer linjära, det vill säga exponenten är ungefär lika med 1 
och den subjektiva farten ökar mer proportionerligt med den objektiva farten. 
Potensfunktionen för uppgift 1 (ψTyngdkraftsacc. = 11.1S0.22) skiljer sig ännu mer då den har 
en exponent som är mindre än 1, vilket gör att den subjektiva farten ökar 
oproportionerligt lite i förhållande till den objektiva farten, så kallad ”response 
compression”. Flera av de tidigare studier som exponenterna jämförs med, har 
undersökt fartförändringar, och i alla fall utom ett, negativa fartförändringar (se Tabell 
1). Måhända kan upplevelsen av konstant fart vara relativt linjär, medan upplevelsen av 
deceleration bäst beskrivs med en potensfunktion där exponenten är större än 1.  
 
Upplevelsen av både sträcka och tid har i tidigare forskning visats vara relativt linjär 
med exponenterna 0.67 respektive 1.05-1.2 (Stevens, 1957). I föreliggande studie var 
exponenten för tidsupplevelsen 0.66. Om upplevelsen av konstant fart kan antas vara 
linjär såsom upplevelsen av sträcka och tid, öppnar det åtminstone teoretiskt för att 
Browns lag kan stämma avseende konstant fart. Viktigt att notera avseende reliabiliteten 
i föreliggande studies potensfunktioner är att potensfunktionerna som beskriver 
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upplevelsen av medelfart och tid i uppgift 3 baserades på åtta estimationer per 
försöksdeltagare att jämföra med potensfunktionerna för uppgift 1,2 och 4 som 
baserades på fyra mätningar per deltagare. Å andra sidan mätte de uppgifterna 
upplevelsen av en momentan fart till skillnad mot uppgift 3 som mätte upplevelsen av 
en medelfart. Försöksledaren övade uppgiften många gånger inför försöken men det kan 
ändock inte helt uteslutas att även han kan ha påverkats av musiken och därmed inte 
hållit en optimalt jämn fart under uppgift 3. I framtida replikationer av studien bör 
försöksledaren bära hörselskydd för att minska påverkan av musiken. 
 
När det gäller fartestimationerna kan möjligen musikens uteblivna effekt förklaras med 
att uppgifterna var för svåra och att en golveffekt uppstod. Det bör dock betänkas att 
musiken inte heller påverkade tidsestimationerna. Sjostakovitjs stycke skattades med 
signifikant skillnad gentemot de andra som det mest stressande, mest kraftfulla och det 
minst omtyckta, medan Beethovens stycke skattades som det minst stressande, minst 
spännande och det minst kraftfulla. Av skattningarna att döma bör Sjostakovitjs stycke 
kunna räknas som arousalhöjande för många försöksdeltagare medan Beethovens bör 
betraktas som lugnande. Det är möjligt att Sjostakovitjs stycke kanske inte är tillräckligt 
stressande i sig men i kombination med andra stressorer kanske stycket skulle ge mer 
effekt om försöksdeltagarna inte skulle ha samma möjlighet att välja att inte fokusera på 
musiken. I framtida forskning skulle försöksdeltagarna kunna hållas sysselsatta med en 
sidoordnad uppgift men då är risken stor att den uppgiften tar koncentration från 
fartestimationerna. 
 
Slutligen påpekas att studiens reliabilitet avseende standardiseringen av själva 
körningen och instruktionerna, bör ha befrämjats av försöksledarens yrkesbakgrund som 
trafiklärare och yrkeschaufför. Detta baserat, dels med tanke på körvanan som bör 
medföra att bilen framfördes mer konsekvent på samma sätt varje försöksomgång, men 
även med tanke på vanan att under bilfärd ge instruktioner. Vidare bör 
fartförändringarna mellan 30 och 50 km/h ha hög ekologisk validitet då just de 
hastighetsbegränsningarna är vanliga i tätort. 
 
Slutsats 

Då resultaten visar på att fartestimationer störs av ljud med hög volym bör en 
rekommendation till förare vara att köra med låg volym på bilstereon åtminstone i 
sådana situationer då trafikmiljön kräver mycket uppmärksamhet, då det inte går att i 
lika stor utsträckning använda hastighetsmätaren, exempelvis i komplicerad stadstrafik. 
Ljudanläggningen i många nyare personbilar är utrustad med fartanpassad ljudvolym, 
det vill säga att ljudanläggningen själv höjer volymen i takt med att farten ökar och 
sänker den i takt med att farten minskar. Detta torde öka förmågan till korrekta 
fartestimationer, särskilt längs de landsvägar som passerar mindre samhällen. Vidare 
rekommenderas att ljudanläggningen antingen är avstängd eller åtminstone är inställd 
med en låg volym vid övningskörning. En korrekt fartestimation verkar faciliteras av 
ljudledtrådar. Därför bör inte billjuden vara allt för låga. En implikation av detta kan 
vara att det kanske är lättare att lära sig hastighetsanpassning med en lite bullrigare bil. 
En annan kan vara att belägga motorvägsavfarter och andra riskfyllda vägavsnitt med en 
lite bullrigare asfalt för att minska riskerna med fartblindhet. 
 



 
 

17 

Av de 28 försöksdeltagarna var det 11 deltagare som antingen arbetade som eller hade 
arbetat som antingen trafiklärare, yrkeschaufför eller båda delarna. Försökspersonerna 
hade i genomsnitt haft B-körkort i 15.7 år. Således hade flera försökspersoner relativt 
stor erfarenhet av bilkörning till skillnad mot tidigare studier där försöksdeltagarna ofta 
har varit studenter med mindre erfarenhet av bilkörning. Trots detta är resultatet i linje 
med tidigare forskning i fråga om fartupplevelsen vid deceleration. Även i pilotstudien 
(Hjertstedt, 2012) hade försöksdeltagarna stor erfarenhet av bilkörning då alla deltagare 
i den studien var trafiklärare. Sammantaget visar studiernas resultat att den så kallade 
fartblindheten är ett konstant problem som inte minskar i takt med att erfarenheten ökar. 
Den enda lösningen är att vara medveten om problemet och att använda 
hastighetsmätaren. Fartblindheten måste tas i beaktande såväl vid förarutbildning, som 
vid trafikplanering och vägutformning.  
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