
 
 

 

      

Riskkompensation hos 
dysforiska bilförare 

en körsimulatorstudie 
 

 

Tomas Lundqvist 
24/5 2011 

 

Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap 
Handledare: Rita Kovordanyi 
Kursexaminator: Arne Jönsson 

ISRN-nr: LIU-IDA/KOGVET-G--11/012--SE 

 



 
 
 

  



 
 
 

 

Sammanfattning 
Med fler än en miljon omkomna i trafikolyckor världen över varje år är trafiksäkerhet 
ett ständigt aktuellt område. Studier på deprimerade patienter har visat att negativ 
sinnesstämning medför försämrad körförmåga. Dessa effekter är i hög grad 
outforskade och det är därför viktigt att undersöka om de förekommer även vid en 
mildare grad av nedstämdhet, så kallad dysfori, vilket i så fall skulle innebära att 
negativ sinnesstämning i likhet med trötthet och alkoholpåverkan utgör en allvarlig 
trafikfara. För att bättre förstå hur sinnesstämning påverkar körförmåga är det dock 
också relevant att undersöka om dysfori kan bidra till riskkompensation, det fenomen 
som inträffar när människor kompenserar för säkerhetsförändringar genom ett 
förändrat riskbeteende. I denna uppsats beskrivs en del av en körsimulatorstudie 
kring dysfori och bilkörning, där syftet var att undersöka om dysfori kan vara en 
orsak till riskkompensation. 15 studenter vid Linköpings universitet delades upp i en 
testgrupp med dysforiska försöksdeltagare (N = 5) och en kontrollgrupp (N = 10) med 
hjälp av Major Depression Inventory, ett instrument för att diagnostisera depression. 
Dessa fick sedan genomföra en körning i simulatorn Desktop T&D där time headway, 
time to collision, genomsnittshastighet och antal omkörningar mättes för de olika 
grupperna för att undersöka förekomsten av riskkompensation. Resultatet visade att 
inga signifikanta skillnader kunde observeras för något av måtten. Riskkompensation 
har i många studier visat sig vara ett komplext fenomen att undersöka och ett flertal 
metodologiska problem förelåg, särskilt på grund av svårigheten att mäta risk i en 
simulator med god validitet. Det är dock viktigt att fortsatta undersökningar görs för 
att bättre förstå riskkompensation, samt att fenomenet beaktas som en tänkbar 
inverkande faktor i framtida studier av körförmåga. 
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1 Inledning 
Världshälsoorganisationen uppger i en utförlig rapport att 1.2 miljoner människor omkommer som ett 
resultat av trafikolyckor över hela världen varje år, medan så mycket som 50 miljoner människor skadas 
(Peden et al., 2004). I takt med att antalet trafikanter på vägarna ökat stadigt under 1900-talet har 
också myndigheter och säkerhetsinstitutioner försökt minska olycksstatistiken genom olika 
säkerhetsförbättringar av vägnät, fordonsutrustning, lagar och samhällsinformation. I Sverige antog 
Riksdagen 1997 den så kallade ”Nollvisionen”, en policy med målet noll omkomna och skadade i trafiken 
varje år, den enda siffra som ansågs vara etiskt acceptabel (Johansson, 2009). 

1.1 Riskkompensation 
För att minska antalet olyckor i trafiken har under 1900-talet ett antal olika säkerhetslösningar 
genomförts, som införandet av lag om säkerhetsbälte, ökad vägbredd och installation av krockkuddar. 
Alla dessa säkerhetslösningar kan sägas vara intrinsikala, det vill säga att de förbättrar säkerheten 
förutsatt att alla andra faktorer är konstanta. Under 1900-talets senare hälft har dock ett antal studier 
visat att intrinsikala säkerhetsförbättringar i trafiken inte fått avsedd effekt (Peltzman, 1975; Adams, 
1982; Aschenbrenner & Biehl, 1994). Detta har lett till framväxten av den så kallade 
riskkompensationshypotesen, enligt vilken en intrinsikal säkerhetsförändring kan kompenseras för av en 
människa genom ett förändrat riskbeteende. I det mest extrema fallet innebär denna riskkompensation 
till och med att en intrinsikal säkerhetsförändring får motsatt effekt. 

1.2 Depression och dysfori 
Samtidigt som olycksstatistiken har bemötts med olika intrinsikala säkerhetslösningar, har också 
faktorer hos bilförare som trötthet och alkoholpåverkan pekats ut som vanliga orsaker till trafikolyckor. 
Det finns dock också studier som visar att depression har en negativ effekt på människors kognitiva 
förmågor (Schrijvers et al., 2008). Detta har i sin tur visat sig orsaka en försämrad körförmåga hos 
deprimerade bilförare, något som fått empiriskt stöd i både fältstudier (Wingen et al., 2006) och 
simulatorexperiment (Bulmash et al., 2006). Det saknas dock forskning kring huruvida dessa effekter 
endast förekommer hos kliniskt deprimerade personer, eller om viss negativ påverkan på körförmåga 
förekommer även vid dysfori, en mildare grad av nedstämdhet. Detta skulle i så fall innebära att dysfori 
utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Baserat på antagandet att dysfori medför en försämrad körförmåga och på riskkompensationshypotesen 
är det möjligt att härleda en ny hypotes: dysforiska bilförare kompenserar för sin försämrade körförmåga 
genom ett mindre riskfyllt körbeteende. Denna uppsats beskriver en del av en studie utförd med syfte att 
testa bland annat denna hypotes. För att göra detta har en körsimulator använts, vilken erbjuder 
möjligheten att undersöka ett antal noggranna utförandemått för att observera risktagande hos 
dysforiska bilförare: genomsnittshastighet, antal omkörningar samt time headway och time to collision 
(två olika mått på avståndet till framförvarande bil). 

Med dessa utförandemått som utgångspunkt har studien velat besvara följande frågeställningar: 

• Håller dysforiska bilförare högre time headway och time to collision än kontroller? 
• Håller dysforiska bilförare lägre genomsnittshastighet än kontroller? 
• Gör dysforiska bilförare färre antal omkörningar än kontroller? 
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1.4 Avgränsningar 
Den studie som beskrivs i denna uppsats är en del av ett större samarbete på Linköpings universitet där 
dysfori och körförmåga har undersökts med hjälp av en körsimulator. I denna uppsats ligger fokus på 
riskkompensation som en effekt av dysfori. Vissa delar av metoden som använts i studien och som 
beskrivs i kapitel 3 är dock avsedda att besvara andra frågeställningar som inte kommer att diskuteras 
närmare. 

1.5 Begreppsförklaringar 
Begreppet risk har ett antal olika definitioner i olika sammanhang. I denna uppsats används den kanske 
mest generella definitionen av risk: sannolikheten för att en händelse ska inträffa multiplicerat med de 
negativa konsekvenserna av att händelsen inträffar. Då många riskstudier inte gör någon specifik 
definition av begreppet kan det dock inte uteslutas att de olika teoretiker vars arbeten presenteras i 
kapitel 2 har varierande uppfattningar om hur begreppet risk ska förstås. 

Riskkompensation används i denna uppsats om det fenomen som inträffar när människor kompenserar 
för en förändring av intrinsikal säkerhet genom ett förändrat riskbeteende. Det råder i litteraturen viss 
förvirring kring detta begrepp då det ofta sammanblandas med riskhomeostas, en av de mest 
uppmärksammade teorierna kring riskkompensation. Hädanefter åsyftar dock riskhomeostas den 
specifika teori med detta namn som utarbetats av Gerald J.S. Wilde (1982, 1994) och som beskrivs 
närmare i avsnitt 2.1.3. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs framväxten av hypotesen om riskkompensation samt de framgångar och 
motgångar som denna hypotes har mött. Därefter redogörs för hur depression och mildare former av 
nedstämdhet som dysfori kan ha effekter på människors kognitiva förmågor, vilket i sin tur kan påverka 
förmågan att köra bil. Slutligen återknyts detta till riskkompensationshypotesen då den påverkade 
körförmågan är en tänkbar orsak till riskkompensation hos dysforiska bilförare. 

2.1 Riskkompensation 
Traditionellt sett har den främsta metoden för att minska antalet olyckor i trafiken varit genom 
införandet av nya lagar och regleringar (Johansson, 2009). Lag på användande av säkerhetsbälte och 
införande av krockkuddar i bilar är två exempel på sådana lösningar, men även förändringar av den 
externa trafikmiljön som ökad vägbredd, fler trafikljus och fler övergångsställen är vanliga. Den typ av 
lösningar som varit vanligast för att förbättra säkerheten i trafiken har en gemensam nämnare: de ökar 
alla den intrinsikala säkerheten, det vill säga att om alla andra faktorer hålls konstanta innebär 
lösningen en säkerhetsförbättring i sig. Tänker man sig två hypotetiska trafikolyckor vilka är helt 
identiska i alla avseenden bortsett från att bilföraren i ena fallet använder säkerhetsbälte och inte i det 
andra, är sannolikheten större att bilföraren med säkerhetsbälte överlever. 

Sedan 1970-talet har dock begreppet risk hamnat mer och mer i fokus i diskussionen gällande 
trafiksäkerhet (Summala, 1996). Säkerhet i trafiken kan inte förklaras enbart med det Summala kallar 
för en ”ingenjörsmodell”, där endast intrinsikala säkerhetslösningar tas i beaktande. Dessa kan nämligen 
uppvägas av ett mer riskfyllt körbeteende hos trafikanter, så kallad riskkompensation. I exemplet i 
föregående stycke beskrivs hur användande av säkerhetsbälte ökar sannolikheten för en bilförares 
överlevnad vid en trafikolycka. Riskkompensationshypotesen antar dock att användande av 
säkerhetsbälte ger en bilförare en upplevelse av minskad risk, och därmed medför att bilföraren 
kompenserar för detta genom att tillåta sig själv att köra mer riskfyllt, till exempel genom att hålla en 
högre hastighet. Denna riskkompensation medför i sin tur att bilföraren löper en högre risk att råka ut 
för en trafikolycka. Sammantaget innebär detta att den intrinsikala förbättringen av säkerheten som 
säkerhetsbältet medför i viss mån uppvägs av riskkompensation, kanske till och med i så hög grad att 
det blir säkrare att inte använda säkerhetsbälte alls. 

2.1.1 Tidiga undersökningar av olycksstatistik 

Under 1900-talets senare hälft började effektiviteten av intrinsikala säkerhetslösningar ifrågasättas. I en 
uppmärksammad artikel av Peltzman (1975) jämfördes olycksstatistik i USA före och efter införandet 
av en lag 1968 som krävde att olika säkerhetsinstallationer som säkerhetsbälten, förstärkta vindrutor, 
dubbla bromssystem och vadderade instrumentpaneler fanns på alla bilar. Undersökningen visade att 
minskningen av antalet dödsfall bland trafikanter var lägre än förväntat, medan antalet dödsfall bland 
fotgängare istället ökade. Peltzman drog slutsatsen att det totala antalet olycksfall inte minskade 
signifikant som effekt av lagen, och att dessa typer av säkerhetslösningar alltså inte medförde de 
förväntade förbättringarna. Adams (1982) jämförde olycksstatistik från 70- och 80-talen mellan länder 
med och utan lagar på användande av säkerhetsbälte. Han fann ingen korrelation mellan förekomsten 
av en bälteslag och minskade olyckstal. Figur 1 visar hur införandet av en lag om säkerhetsbälte i 
Sverige 1975 inte tycktes påverka antalet trafikolyckor. 

 



 

 

Figur 1: Svensk olycksstatistik 

Omtryckt med tillstånd från SAE paper 820819 

2.1.2 Mot en riskkompensationshypotes

När olycksstatistiken verkade antyda att de traditionella metoder
otillräckliga, ändrade forskningen kring trafiksäkerhet delvis karaktär och började fokusera mer på 
trafikanters beteende som en viktig 
undersöka beteende och risker i trafiken var Taylors 
(1964). Denna mätning fungerade som ett stressmått, 
av risk (subjektiv risk). Detta mått
genomfördes (objektiv risk). Taylor fann en korrelation mellan subjektiv och objektiv risk och det visade 
sig också att förare sänkte hastigheten när den subjektiva risken var högre. Av detta drog han slutsatsen 
att bilförare anpassar sig till faror i trafiken. Studien replikerades av G
samma resultat. Utöver mätningen av subjektiv risk 
verbalt under körningen. Ingen korrelation mellan dessa uppskattningar och den 
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hittades, vilket Ganton och Wilde förklarade med att förares anpassning till objektiv risk inte alltid sker 
medvetet. 

Dessa upptäckter låg till grund för den så kallade danger compensation theory som utvecklades av O’Neill 
(1977), enligt vilken bilförare strävar efter att maximera olika mål med körningen som att nå en viss 
destination på viss tid eller att få en social status hos medresenärer. Samtidigt balanseras dessa mål mot 
en strävan efter att undvika en olycka. När säkerheten i trafiken ökas upplever föraren att en olycka 
lättare kan undvikas, vilket tillåter ett mer riskfyllt körsätt för att maximera de andra målen. Peltzman 
(1975) utarbetade med stöd av olycksstatistiken i USA en liknande teori enligt vilken säkerhet betraktas 
som en ekonomisk vara. När en säkerhetsförbättring införs i trafiken kan det enligt denna hypotes om 
offsetting behaviour medföra att föraren växlar säker körning mot andra nyttor genom ett större 
risktagande. Hypotesen vidareutvecklades till en teoretisk modell för bilförares körbeteende av Chirinko 
och Harper (1993), vilka också betonade behovet av att diskutera kognitiva faktorer i debatten om 
säkerhetsbälten och krockkuddar som säkerhetslösningar. Den så kallade zero-risk theory som utarbetades 
av Näätänen och Summala (1976) antar att det finns ett tröskelvärde som risknivån behöver överstiga 
för att ha en inverkan på en bilförares beteende. Så länge risknivån ligger under detta värde uppfattas 
inte situationen som riskfylld av föraren. 

2.1.3 Teorin om riskhomeostas: framväxt och motstånd 

Riskkompensationshypotesens idé om att förändringar av den intrinsikala säkerheten i ett system 
medför beteendeförändringar hos människor låg också till grund för den kontroversiella risk homeostasis 
theory som presenterades av Gerald J.S. Wilde (1982, 1994). Denna teori går dock längre än fenomenet 
med riskkompensation och föreslår att människors risktagande fungerar som en fullständig homeostatisk 
process. Begreppet homeostas är hämtat från biologin och innebär ett stabilt tillstånd gentemot 
omgivningen i ett system. Wildes tanke är att varje människa väger olika nyttor mot säkerhet för att 
skapa sig en uppfattning om en acceptabel risknivå, kallad målrisknivå, och att denna nivå är stabil 
gentemot alla säkerhetsförändringar i omgivningen. Denna stabila risknivå förekommer enligt Wilde 
inte bara inom trafiken utan även i samhället i stort. Tillfälliga variationer av risknivån kan förekomma 
som effekt av en säkerhetsförändring, men över tid kommer risknivån alltid att återgå till målrisknivån. 
Det är enligt Wilde inte heller nödvändigtvis inom samma domän som en enskild individ bibehåller 
målrisknivån, utan ett lägre risktagande i exempelvis trafiken kan kompenseras av ett högre risktagande 
i något annat sammanhang. Figur 2 visar hur homeostatiskt kontrollerade variabler kretsar runt ett 
medelvärde som håller sig stabilt på det sätt Wilde föreställer sig målrisknivån. 

 

Figur 2: Exempel på hur homeostatiskt kontrollerade variabler kretsar runt ett 
medelvärde (streckade linjen) vilket är stabilt över tid. (Anpassat från Wilde, 1982) 
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Wilde (1982, 1994) menar vidare att den homeostatiska processen inte bara gäller för individers risknivå 
utan dessutom den totala risknivån för ett helt samhälle. Mediarapporter om olyckor, kontakt med 
andra människor och övriga informationskanaler fungerar som en försenad feedback-mekanism som gör 
att individen skapar sig en uppfattning om risknivån i hela samhället. Den totala risknivån för alla 
människor återgår således till den totala målrisknivån oavsett vilka säkerhetsändringar som införs. 
Slutsatsen för en enskild domän som trafiksäkerhet blir att olycksstatistiken per fordon och tidsenhet 
inte går att minska genom några säkerhetsändringar så länge målrisknivån hos befolkningen är 
densamma. Det enda sättet att orsaka en varaktig förändring av säkerheten någonstans är genom att 
förändra människors målrisknivå. 

Wildes teori om riskhomeostas har allt sedan den presenterades utsatts för hård kritik. McKenna (1987) 
anklagar Wilde för att ta stöd från studier där säkerhetslösningar i trafiken inte medförde någon 
signifikant skillnad, vilket han menar inte nödvändigtvis innebär att en homeostatisk process har skett 
utan lika gärna kan förklaras med metodologiska problem eller andra inverkande faktorer. I en studie av 
olycksstatistik för två vägkurvor av Wong och Nicholson (1992) visade det sig att en intrinsikal 
säkerhetsförbättring i form av ökade marginaler i kurvorna minskade antalet olyckor, vilket enligt 
författarna talar emot det starka påståendet om en fullständig riskhomeostatisk process, även om det 
inte utesluter att riskkompensation kan ha förekommit i någon grad. Trimpop (1996), å andra sidan, 
menar att ett allvarligare problem med teorin är att den inte är falsifierbar. Detta beror enligt Trimpop 
på att principen för homeostas innebär att ett system endast på lång sikt återgår till en stabil nivå, 
medan tillfälliga avvikelser från målrisknivån kan förekomma utan att äventyra teorin. På grund av 
avgränsningar i fråga om kontrollerade beteenden och tidsaspekter kan en enskild studie därför aldrig 
med säkerhet förkasta teorin. Trimpop diskuterar vidare teorins otillfredsställande förklaring av hur 
individers målrisknivå kan överföras till en målrisknivå på samhällsplan, något som också tas upp av 
O’Neill och Williams (1998). Dessa anser att idén om en försenad feedback-mekanism som ger individer 
en uppfattning om risknivån i samhället är absurd. Istället menar de att individens uppfattning om risk 
är subjektiv och begränsad, och därför omöjligt kan styras direkt av samhällets totala risknivå. 

Sammantaget verkar kritikerna av teorin om riskhomeostas vara överens om att det inte finns något 
övertygande argument till varför riskkompensation skulle fungera som en fullständig homeostatisk 
process. Wildes teori förutsätter att riskhomeostas omöjliggör alla försök att genomföra bestående 
säkerhetsförändringar i en domän så länge målrisknivån är densamma, vilket kan tyckas vara ett väl 
starkt påstående. Kritiken har dock inte varit lika hård mot hypotesen om riskkompensation i sig, vilken 
fortfarande kan gälla även om teorin om riskhomeostas förkastas. Det blir därför relevant att gå vidare 
med att undersöka vilket stöd riskkompensationshypotesen har. 

2.1.4 Empiriskt stöd för riskkompensationshypotesen 

Ett flertal studier har efter att begreppet riskkompensation först myntades haft som syfte att testa 
hypotesen för att avgöra i vilken mån fenomenet inverkar på säkerheten i trafiken och i andra domäner. 
Två tidiga experiment gav empiriskt stöd åt riskkompensationshypotesen: det ena utfördes av 
Aschenbrenner och Biehl (1994) i München, där taxibilar med och utan låsningsfria bromsar, så kallade 
ABS-bromsar, undersöktes under en treårsperiod. Bilarnas acceleration mättes och det visade sig att 
chaufförerna vars bilar hade utrustats med ABS-bromsar gjorde häftigare inbromsningar än 
kontrollerna. Dessutom gjordes utan kännedom för chaufförerna systematiska analyser av deras 
riskbeteende, vilka antydde att chaufförerna vars bilar hade ABS-bromsar gjorde skarpare svängar och 
höll en högre genomsnittshastighet. Streff och Geller (1988) lät i ett annat experiment försöksdeltagare 
köra gokart-bilar på en bana med och utan säkerhetsbälte. Resultatet visade att de försöksdeltagare som 
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började experimentet utan att använda säkerhetsbälte ökade genomsnittshastigheten signifikant när de 
sedan använde säkerhetsbälte. I båda dessa experiment rörde det sig om en extern säkerhetsförändring 
(ABS-bromsar respektive säkerhetsbälte) vilken fick förarna att ändra sitt beteende och köra mer 
riskfyllt, något som kan förklaras med riskkompensation. 

2.1.5 Fortsatta statistiska undersökningar 

De uppmärksammade undersökningar av Peltzman och Adams som väckte debatten om förarbeteende 
som en viktig riskfaktor har också inspirerat till fler statistiska undersökningar. Peterson et al. (1995) 
utgick från ett års olycksstatistik i Virginia, USA, för att visa hur bilar med krockkuddar var inblandade 
i fler singelolyckor än bilar utan krockkuddar, samt hur olyckor med fler än en bil inblandad oftare var 
orsakade av bilar med krockkuddar. Detta var enligt författarna stöd för Peltzmans hypotes om 
offsetting behaviour då det antydde att förare till bilar med krockkuddar anpassar sig till ett mer 
aggressivt körsätt. McCarthy och Talley (1999) gjorde en liknande undersökning av olycksstatistiken för 
fritidsbåtar i USA mellan 1989-1993, och fann bland annat att alkoholhalten i blodet hos båtförare vid 
inträffandet av en olycka korrelerade med deras erfarenhet till sjöss, vilket skulle innebära att båtförare 
riskkompenserar för längre erfarenhet genom att tillåta sig själva ett större alkoholintag. Man fann 
också att dåligt väder vid inträffandet av en olycka korrelerade med lägre alkoholhalt i blodet hos 
båtförare, vilket antyder en omvänd riskkompensation. 

2.1.6 Kritik mot före/efter-metoden 

Statistiska undersökningar har dock också utförts där stöd för riskkompensationshypotesen inte hittats. 
I en studie av Rock (1993) jämfördes olycksstatistik i Illinois, USA, före och efter införandet av en lag 
om obligatoriskt användande av säkerhetsbälte. Studien utfördes i syfte att testa Peltzmans hypotes om 
offsetting behaviour genom att undersöka huruvida införandet av lagen ökade antalet olyckor, men 
ingen sådan effekt observerades. Rock menar att jämförelser mellan olycksstatistik före och efter en 
säkerhetsförändring, hädanefter kallat före/efter-metoden, har en osäker validitet då resultatet kan 
påverkas av andra faktorer än riskkompensation. En statistisk undersökning behöver till exempel ta 
hänsyn till sådant som kontinuerlig ombyggnad av vägar och allmänna trender gällande trafikmängd 
och olyckstal. Dulisse (1997) riktar kritik mot före/efter-metoden i Adams undersökning av bälteslagar 
och olycksstatistik. Enligt Dulisse kommer införandet av en lag om användande av säkerhetsbälte 
endast att påverka den del av befolkningen som tidigare inte använde säkerhetsbälte. Den del av 
befolkningen som redan innan lagens införande använde säkerhetsbälte kommer inte att påverkas av 
förändringen, men däremot utgöra ett statistiskt metodfel som talar för förekomsten av 
riskkompensation.  

Hoyes et al. (1996) sammanfattar problematiken runt före/efter-metoden med att externa faktorer alltid 
kan påverka resultatet: i de fall där en intrinsikal säkerhetsförändring verkat minska antalet olyckor kan 
en anhängare till riskkompensationshypotesen beskylla externa faktorer och i de fall där en intrinsikal 
säkerhetsförändring inte gett någon skillnad kan en motståndare till riskkompensationshypotesen 
beskylla externa faktorer. Metodens pseudo-experimentiella natur medför enligt Hoyes et al. att 
tolkningen av ett resultat i grund och botten ligger i betraktarens öga, vilket gör före/efter-metoden 
olämplig för att studera riskkompensation. 

2.1.7 Individuella skillnader 

Utöver problemen med före/efter-metoden föreligger också svårigheter med att kontrollera för 
individuella skillnader när riskkompensationshypotesen ska testas. En undersökning av Walker et al. 
(2006) visade att ägare till fyrhjulsdrivna bilar i London uppvisade ett mer riskfyllt beteende i trafiken 
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än andra bilförare. Detta fenomen förklarades som en riskkompensation orsakad av en upplevelse av 
minskad olycksrisk med de större, mer robusta fyrhjulsdrivna bilarna. Denna slutsats kritiserades av 
Ruxton (2006) som menade att det observerade resultatet lika gärna kunde förklaras med att en viss 
personlig egenskap hos vissa förare är förenad både med ett riskfyllt körbeteende och med en preferens 
för större bilar. Houston och Richardson (2007) undersökte olycksstatistik i trafiken i USA mellan 1985-
2002 och fann inget stöd för riskkompensationshypotesen men däremot en korrelation mellan dödsfall 
och ickeanvändande av säkerhetsbälte. Resultatet förklarades med att olika förare är olika benägna att 
ta risker, och att riskobenägna förare generellt sett betraktar säkerhetsbälten som ett komplement till att 
köra säkert. Riskbenägna förare å andra sidan betraktar istället säkerhetsbälten som ett substitut. När en 
lag om användande av säkerhetsbälte införs kommer det således endast att påverka riskbenägna förare 
att köra mer riskfyllt, medan riskobenägna förare blir uppmärksammade på riskerna med bilkörning och 
därmed snarast kör ännu säkrare än tidigare. 

2.1.8 Riskkompensation i simulatorstudier 

De senaste årtiondena har teknikutvecklingen erbjudit ett alternativ till fältstudier och statistiska 
undersökningar för att testa riskkompensationshypotesen, nämligen studier i simulatorer. Dessa har en 
styrka i den mycket stora kontroll av variabler som är möjlig, vilket är särskilt värdefullt då svårigheten 
att kontrollera för externa faktorer varit det huvudsakliga metodproblemet i tidigare studier. En sådan 
simulatorstudie genomfördes av Lewis-Evans och Charlton (2006) för att mäta förares hastigheter vid 
vägar med olika bredd. Studien visade att körning på en bred väg gav något högre hastigheter än en 
kontrollkörning på en mellanbred väg, men att skillnaden inte var betydande. Däremot gav körning på 
en smal väg signifikant lägre hastigheter än kontrollkörningen. Lewis-Evans och Charlton såg detta som 
stöd för Näätänen och Summalas zero-risk theory, då den smala vägen skulle ha fått förarens 
uppfattning om risknivån att överstiga tröskelvärdet vilket orsakat en riskkompensation. Kontrollvägen 
var dock inte så mycket smalare än den breda vägen att risknivån översteg tröskelvärdet, vilket 
förklarade att hastigheten inte ändrades signifikant. 

Janssen (1994) påpekar att antalet simulatorstudier som genomförts i syfte att undersöka 
riskkompensation är relativt litet, och efterlyser också fler sådana studier. Antalet verkar dock inte ha 
ökat nämnvärt sedan detta uttalande. 

2.1.9 Riskkompensationshypotesens aktuella status 

Sammanfattningsvis är forskningsläget kring riskkompensation motstridigt. Många undersökningar lider 
av metodologiska problem och de resultat som ger stöd åt hypotesen verkar endast övertyga de redan 
frälsta medan de möts av kritik från motståndare. Att människors beteende påverkas av 
säkerhetsförändringar är knappast ett särskilt starkt påstående (om hockeyspelare inte längre fick ha 
några kroppsskydd skulle de förmodligen bli betydligt mer försiktiga, till exempel). Däremot finns det 
inga starka argument för att fenomenet skulle vara så omfattande att det rör sig om en fullständig 
riskhomeostatisk process på samhällsnivå. Hedlund (2000) påpekar att den relevanta frågan är under 
vilka omständigheter riskkompensation förekommer, och i vilken utsträckning de positiva effekterna av 
säkerhetsförbättringar neutraliseras av fenomenet. Enligt Hedlund avgör fyra faktorer när och hur en 
människa kompenserar för en säkerhetsförändring: 

• synlighet: hur medveten är människan om säkerhetsförändringen? 
• effekt: hur stor påverkan har säkerhetsförändringen på den aktivitet människan utför? 
• motiv: hur starka motiv har människan för att riskkompensera för säkerhetsförändringen? 
• kontroll: hur stor påverkan har människans riskbeteende på den aktivitet som utförs?  
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Om någon av dessa faktorer är helt frånvarande menar Hedlund att det är osannlikt att 
riskkompensation förekommer. Stark förekomst av samtliga faktorer medför stor sannolikhet för 
riskkompensation, men även då är det långt ifrån klart hur stark effekten är: kommer den att 
neutralisera säkerhetsförändringen till viss del, helt och hållet eller till och med påverka säkerheten åt 
motsatt håll? 

Ännu behöver fler undersökningar göras för att riskkompensation ska kunna förstås bättre, framför allt 
måste bristande statistiska metoder frångås till förmån för fältstudier och välkontrollerade experiment i 
simulatormiljö. 

2.1.10 Omvänd riskkompensation 

En aspekt av riskkompensationshypotesen som också är relativt outforskad är det fenomen som kan 
beskrivas som ”omvänd” riskkompensation: när en människa beter sig mindre riskfyllt som effekt av en 
försämring av den intrinsikala säkerheten. Då trafiksäkerhetsforskningen främst har syftat till att 
minska antalet olyckor har fokus legat på att utreda hur förbättringar av säkerhet leder till mer riskfyllt 
körbeteende, men visst stöd finns för att riskkompensation även fungerar omvänt. Ett exempel på detta 
är vid högertrafikomläggningen i Sverige 1967, då olyckstalet sjönk med ca 18% jämfört med tidigare, 
för att sedan återgå till en nästan lika hög nivå året efter (Brüde, 2005). Detta antyder att bilförarnas 
ovana vid den nya trafiklagen föranledde dem att köra försiktigare i ett inledningsskede. Efter ett år 
hade de dock vant sig vid högertrafik och kompenserade därmed till ett lika riskfyllt körbeteende som 
innan lagändringen. 

Omvänd riskkompensation är också det fenomen som är relevant att testa avseende bilförares 
sinnesstämning, där nedstämda bilförare förväntas ha ett mindre riskfyllt beteende. I följande avsnitt 
redogörs för teori och studier kring hur depression och dysfori kan påverka människors körförmåga. 

2.2 Depression och dysfori 
Socialstyrelsen (2009) gör i sin senaste folkhälsorapport bedömningen att 4-10% av Sveriges vuxna 
befolkning lider av en pågående depression, medan 25% av alla kvinnor och 15% av alla män tros 
behöva behandling för depression någon gång under sitt liv. Oro, ängslan, ångest, sömnbesvär och 
ständig trötthet är enligt Socialstyrelsen vanliga symptom på depression. 

2.2.1 Effekter av depression på kognitiva förmågor 

Depression kännetecknas av störningar av humör och känslor men har också en negativ inverkan på 
kognitiva och psykomotoriska förmågor (Schrijvers et al., 2008). I diagnosverktyget DSM-IV (1994) 
listas så kallad psykomotorisk hämning som ett av de typiska symptomen på depression. Cornell (1984) 
genomförde ett experiment där deprimerade patienters reaktionshastighet testades och jämfördes med 
kontroller. Det visade sig att det fanns en korrelation mellan graden av depression och reaktionstiden vid 
motoriska reaktionstester som att flytta handen från en knapp till en annan vid ett stimulus, men ingen 
signifikant skillnad hittades för normal reaktionstid. Lemelin (1998) undersökte deprimerade patienter 
med och utan psykomotorisk hämning och fann att deras prestation vid olika tester av selektiv och delad 
uppmärksamhet minskade som en funktion av graden av depression. 

2.2.2 Depression och körförmåga 

Psykomotorisk hämning och andra negativa effekter av depression kan antas försämra människors 
förmåga att utföra kognitivt krävande uppgifter, till exempel att köra bil. Koepsell et al. (1994) 
genomförde en studie på bilförare över 65 år med syfte att titta på bland annat effekterna av depression, 
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och fann att de förare som råkat ut för en trafikolycka i högre grad var deprimerade än kontrollgruppen. 
I en fallstudie på två äldre deprimerade bilförare av Rubinsztein och Lawton (1995) bekräftas att 
uppmärksamhet och koncentrationsförmåga försämras av depression samt att detta har en negativ 
inverkan på körförmåga. Hilton et al. (2009) lät förare av tunga lastbilar fylla i en enkät med frågor om 
hälsa och depression och fann att förare som klassades som deprimerade löpte större risk att vara 
inblandade i en trafikolycka än andra förare. 

Effekterna av depression på bilkörning har också undersökts i några nyare experimentella studier. 
Brunnauer et al. (2006) undersökte deprimerade patienter som snart skulle skrivas ut från sjukhus 
genom att testa visuell perception, reaktionstid, selektiv uppmärksamhet, vigilans och stresstålighet, 
samtliga viktiga funktioner vid bilkörning. Man fann att minst 60% av patienterna hade nedsatta 
kognitiva förmågor vilka signifikant skulle försvåra bilkörning, och att 16% befanns vara olämpliga att 
köra bil över huvud taget. Wingen et al. (2006) genomförde en studie där deprimerade patienter under 
långtidsmedicinering jämfördes med en kontrollgrupp gällande körförmåga. I ett deltest mättes 
standardavvikelse på bilens avstånd från vänster vägkant under körning, och i ett deltest lät man 
försöksdeltagarna följa efter en annan bil som gjorde inbromsningar för att mäta medelavstånd till bilen 
samt reaktionstid vid inbromsningar. Dessa tester kompletterades med ett kognitivt testbatteri. Studien 
visade att de deprimerade försöksdeltagarna presterade sämre på ett delmoment i det kognitiva 
testbatteriet och att de anpassade hastigheten till framförvarande bil långsammare i det andra deltestet, 
dock uppmättes inga signifikanta skillnader för standardavvikelse till vägkant eller reaktionstid. 

2.2.3 Effekter av depression i körsimulator 

Bulmash et al. (2006) använde sig av en körsimulator för att undersöka effekterna av depression på 
körförmåga. Deprimerade patienter som inte gick på medicinering jämfördes med friska kontroller när de 
genomförde fyra 30 minuter långa körsessioner med två timmars uppehåll mellan varje session. 
Simulatorn mätte variablerna vägposition, hastighet, hastighetens avvikelse från hastighetsbegränsning, 
reaktionstid för att väja för hinder samt antal krascher under varje körsession. Det visade sig att det 
fanns en signifikant korrelation mellan depression och reaktionstid för att väja för hinder samt antal 
krascher. Bulmash et al. förklarade detta med att deprimerade bilförare i större grad är försjunkna i 
melankoliska tankar, vilket innebär att de har färre kognitiva resurser över till bilkörningen och därmed 
med större sannolikhet råkar ut för en olycka. 

2.2.4 Dysfori 

De negativa effekterna av depression på människors kognitiva förmågor är välgrundade i tidigare 
studier, och empiriska resultat visar också att dessa negativa effekter medför en försämrad körförmåga. 
Huruvida psykomotorisk hämning och minskade kognitiva resurser är fenomen som endast förekommer 
vid svår depression är dock inte klarlagt. En alternativ möjlighet är att det finns en korrelation mellan 
graden av nedstämdhet och inverkan på kognitiva förmågor, vilket skulle innebära att vissa effekter 
förekommer även vid dysfori, en mildare grad av nedstämdhet än depression. 

Alla människor upplever känslan av dysfori under kortare perioder, men det är inte tillräckligt allvarligt 
för att klassas som en sjukdom som kräver någon medicinsk behandling. Dock skulle även en liten 
påverkan på kognitiva förmågor innebära en viss försämring av förmågan att köra bil, vilket kan vara 
förenat med ökad olycksrisk. I dagsläget saknas forskning på dysforiska bilförare, men eftersom 
fenomenet är så utbrett bland befolkningen skulle det kunna utgöra ett stort trafiksäkerhetsproblem, 
vilket gör det viktigt att undersöka närmare. 
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2.3 Depression och dysfori – bidragande orsaker till riskkompensation? 
De negativa effekter på kognitiva förmågor som observerats hos deprimerade patienter kan betraktas 
som en intrinsikal säkerhetsförsämring: bilförarens körförmåga försämras och därmed ökar risken för en 
trafikolycka. Betraktas depression som en intrinsikal säkerhetsförsämring följer att det också kan vara 
en bidragande orsak till omvänd riskkompensation enligt den hypotes som presenterats i avsnitt 2.1. När 
effekterna av dysfori på körförmåga ska studeras blir det därför också relevant att undersöka om även 
dysfori bidrar till omvänd riskkompensation, vilket är den centrala frågan som legat till grund för syftet 
med denna uppsats. Metoden för den studie som utfördes för att besvara denna fråga beskrivs i nästa 
kapitel. 
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3 Metod 
För att undersöka effekterna av dysfori på körförmåga utfördes en studie i en körsimulator. Syftet var 
att undersöka huruvida de effekter av depression på bilkörning som observerats i tidigare studier kunde 
observeras även för dysforiska bilförare. Som en del av studien undersöktes också om dysfori kan vara en 
orsak till omvänd riskkompensation hos bilförare, vilket är det huvudsakliga syfte som presenteras i 
denna uppsats. 

3.1 Design 
En mellangruppsdesign användes till studien, där försöksdeltagare valdes ut med hjälp av en 
screeningprocess. Därefter genomfördes själva experimentet i körsimulatorn, där proceduren beskrivs 
närmare i avsnitt 3.2. Efter att samtliga försöksdeltagare genomfört experimentsessionerna delades de 
slutligen in i en dysforisk testgrupp och en icke-dysforisk kontrollgrupp. 

3.1.1 Screening 

Studenter på två utbildningsprogram vid Linköpings universitet erbjöds via e-post att delta i 
undersökningen. De länkades till en elektronisk enkät och fick veta att några av respondenterna till 
enkäten skulle väljas ut att delta i en undersökning i en körsimulator och erhålla ett presentkort på SF 
Bio som tack för sitt deltagande.  

Enkäten innehöll frågor om personernas kön, ålder, vana vid bilkörning samt hur ofta de spelade bilspel. 
De båda sista frågorna inkluderades som en kontroll för eventuell påverkan på personernas körbeteende i 
simulatorn på grund av dessa variabler. Två frågor inkluderades också från Major Depression Inventory 
(MDI) och gällde personernas sinnesstämning de senaste 14 dagarna: ”Har Du känt dig ledsen och nere?” 
samt ”Har Du saknat kraft och energi?”. Dessa frågor berör två av de mest centrala symptomen för 
depression och dessa användes därför som underlag för att göra en första uppdelning i en grupp 
bestående av personer som bedömdes vara dysforiska och en grupp bestående av personer som bedömdes 
vara icke-dysforiska. Andra kriterier för att bli erbjuden att delta var att vara vid god hälsa, inte gå på 
någon medicinering som påverkade kognitiva förmågor samt innehav av körkort.  

3.1.2 Major Depression Inventory (MDI) 

Inför själva experimentsessionerna fick varje försöksdeltagare fylla i frågorna från screeningprocessen en 
gång till i pappersformat, tillsammans med en fullständig pappersversion av Major Depression 
Inventory (MDI). Den fullständiga versionen av MDI gjordes för att kunna göra en mer pålitlig 
bedömning av vilka försöksdeltagare som kunde klassas som dysforiska, samt för att försöksdeltagarnas 
sinnesstämning antogs ha kunnat förändras under tidsperioden mellan screening och experiment. För att 
undvika försöksledareffekter var försöksledarna ovetande om försöksdeltagarnas poäng för MDI vid 
experimentsessionen såväl som hur deras sinnesstämning hade bedömts vid screeningprocessen. Den 
slutliga uppdelningen av försöksdeltagarna i en experimentgrupp med dysforiska deltagare och en icke-
dysforisk kontrollgrupp gjordes efter experimentets slut av en datasamordnare som inte hade varit 
närvarande vid någon av sessionerna, se resultatet i kapitel 4. Uppdelningen gjordes enbart baserat på 
försöksdeltagarnas poäng för MDI vid experimentsessionerna, oberoende av deras svar vid 
screeningprocessen. 

3.2 Procedur 
Experimentet genomfördes mellan den 1 maj och den 30 juni 2009 i en lokal på institutionen för 
datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet. För att utesluta effekter av tiden på dygnet 
genomfördes varje experimentsession någon gång mellan kl 10.00-17.00. Varje försöksdeltagare utförde 
experimentet individuellt. Inför varje försöksdeltagares egen experimentsession instruerades denna att 
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inte dricka några koffeinhaltiga drycker en timme före sessionen. Två försöksledare ledde experimentet, 
som inleddes med att försöksdeltagaren fick fylla i en pappersversion av den elektroniska enkät som 
tidigare användes vid screeningprocessen. När enkäten var ifylld påbörjades simulatorkörningen. 

Försöksdeltagaren fick sätta sig i stolen till körsimulatorn och sätta fast det tillhörande säkerhetsbältet. 
Därefter följde en kort skriftlig instruktion i hur simulatorn användes (se Bilaga 1 för fullständiga 
instruktioner). När detta var klart startades simulatorn och en 5 minuter lång testkörning genomfördes i 
syfte att vänja försöksdeltagaren vid simulatorn och att ge träning på att hantera bilen för att minimera 
träningseffekter på resultatet för utförandemåtten. Data från denna körning sparades ej. Efter 
testkörningen inleddes huvuddelen av experimentet. Detta var indelat i två delar på 20 minuter vardera. 
Den andra delen av dessa hade som huvudsakligt syfte att mäta förekomsten av riskkompensation, 
vilket innebär att den ligger i fokus i denna uppsats. 

3.2.1 Del 1 - följebil 

I den första delen av huvudexperimentet fick försöksdeltagaren följa efter en framförvarande bil. 
Försöksdeltagaren instruerades skriftligen att följa bilen på ett avstånd som denna själv tyckte var 
lagom, men att försöka att inte tappa bort bilen (se Bilaga 1 för fullständiga instruktioner). 
Försöksdeltagaren erbjöds möjligheten att ställa frågor till försöksledarna om något var oklart kring de 
skriftliga instruktionerna. 

När försöksdeltagaren var redo startades simulatorn. Följebilen höll en ungefärlig hastighet på 70 km/h. 
Varje gång försöksdeltagarens bil närmade sig följebilen så att avståndet i tid till denna understeg 4 
sekunder gjorde följebilen en kraftig inbromsning, vilket tvingade försöksdeltagaren att så fort som 
möjligt göra en inbromsning med den egna bilen. Följebilens bromsljus aktiverades också.  

Under hela körningen genomfördes dessutom en sekundär uppgift, Peripheral Detection Task. Denna 
uppgift bestod av visuella stimuli som presenterades i form av en röd fyrkant på antingen vänster eller 
höger sida om vägen. Försöksdeltagaren instruerades att då en sådan fyrkant blev synlig så fort som 
möjligt trycka på blinkersknappen på motsvarande sida av ratten till körsimulatorn. Syftet med den 
framförvarande bilens inbromsningar såväl som Peripheral Detection Task var att mäta 
försöksdeltagarens reaktionstid. Då mätningen av reaktionstid i denna del av experimentet inte var 
relevant för att undersöka förekomsten av riskkompensation presenteras inte resultaten av dessa mått i 
denna uppsats. 

När körningen pågått i 20 minuter avbröts den av försöksledarna, varpå försöksdeltagaren fick en paus 
på 5 minuter.  

3.2.2 Del 2 - fri körning 

Efter pausen inleddes den andra delen av huvudexperimentet, som bestod av fri körning och hade till 
huvudsakligt syfte att mäta förekomsten av riskkompensation hos försöksdeltagaren. Försöksdeltagaren 
instruerades skriftligen att genomföra en till körning, där uppgiften var att hinna till ett viktigt möte i 
en stad som låg 30 km bort (se Bilaga 1 för fullständiga instruktioner). Instruktionerna informerade 
försöksdeltagaren om att det var viktigt att köra ganska fort men utan att riskera en olycka, samt att 
tiden skulle mätas under körningen. 

Under denna del av huvudexperimentet var trafikmängden i simuleringen avsevärt mycket större än 
under den första delen med en följebil. Instruktionerna var formulerade med avsikten att frammana en 
känsla av tidspress hos försöksdeltagaren. Framförvarande bilar var programmerade att hålla en 
ungefärlig hastighet på 90 km/h. Detta bedömdes vara en så pass långsam hastighet att en person under 
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tidspress skulle känna en vilja att göra omkörningar. Samtidigt var mängden mötande trafik så pass stor 
under denna del att omkörningar ofta var förenade med ett betydande risktagande. Något egentligt 
slutmål fanns inte under denna del utan körningen avbröts efter 20 minuter för varje försöksdeltagare, 
oavsett hur lång sträcka försöksdeltagaren hade kört. 

Efter att huvuddelen av experimentet genomförts fick försöksdeltagaren ett presentkort på 100:- på SF 
Bio som tack för sin medverkan. Experimentsessionen avslutades med en kort debriefing då 
försöksdeltagaren bjöds på fika och fick tillfälle att ställa frågor om studien. 

3.3 Materiel 
En elektronisk enkät användes vid studiens screeningprocess, varpå de deltagare som uppfyllde 
kriterierna för att delta fick fylla i en pappersenkät med frågor från Major Depression Inventory inför 
experimentsessionen. Experimentet utfördes i en körsimulator med tillhörande simuleringsvärld. 

3.3.1 Elektronisk enkät 

En elektronisk enkät användes vid screeningprocessen för att välja ut försöksdeltagare till studien (Se 
Bilaga 2 för den fullständiga enkäten). 

3.3.2 Major Depression Inventory (MDI) 

Major Depression Inventory (MDI) utvecklades av World Health Organization som ett instrument för 
att diagnostisera personer som lider av depression. Instrumentet består av totalt 12 frågor om olika 
symptom på depression, 10 huvudfrågor där fråga 8 och 10 är uppdelade i varsina två underfrågor. För 
varje fråga får personen uppskatta på en 6-gradig Likert-skala hur ofta symptomet har upplevts under 
de senaste 14 dagarna. Baserat på svaren räknas en poäng ut för varje huvudfråga (för fråga 8 och 10 
räknas endast underfrågan med högst poäng), där 0 innebär att symptomet inte har upplevts alls och 5 
att symptomet upplevts hela tiden. Frågorna 1-3 rör de symptom som anses vara mest centrala för 
depression och svaren från dessa är därmed mest avgörande för diagnosen. MDI är framtaget för att 
överensstämma med de symptom som beskrivs i American Psychiatric Associations manual DSM-IV 
(1994) och har också visat sig ha en god intern validitet såväl som god extern validitet jämfört med 
Hamilton Depression Scale, ett annat vanligt instrument för att diagnostisera depression (Olsen et al., 
2003).  

I denna studie användes MDI för att bedöma om försöksdeltagare var dysforiska eller icke-dysforiska 
och därmed kunna dela in dem i en testgrupp och kontrollgrupp. En pappersenkät med frågorna från 
screeningprocessen tillsammans med MDI-frågorna fylldes i av varje försöksdeltagare innan körningen i 
simulatorn påbörjades. Då MDI användes för att erhålla ett mått på dysfori fanns inget behov av att 
inkludera samtliga ursprungliga frågor, och fråga 6 från den ursprungliga enkäten, ”Har Du känt att 
livet inte är värt att leva?”, befanns inte vara relevant för att bedöma förekomst av dysfori. Denna fråga 
utelämnades därför ur den enkät som användes i studien av etiska hänsyn. Se Bilaga 3 för den 
fullständiga enkäten. 

3.3.3 Körsimulator 

Experimentet utfördes i körsimulatorn Desktop T&D utvecklad av ST Software. Denna styrs av en 
persondator och består av en bilstol med tillhörande säkerhetsbälte, gas-, kopplings- och bromspedaler, 
en växellåda, en ratt med två blinkersknappar och två startknappar samt tre stora skärmar där den 
simulerade världen visas. I denna undersökning användes inte kopplingen eller växellådan utan bilen 
antogs vara automatväxlad. Se figur 3 för en bild på körsimulatorn som användes i studien. 
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Figur 3: Simulatorn Desktop T&D (simuleringen på bilden 
har ingen anknytning till den aktuella studien) 

Utförandemått 

Studier i simulatorer har den stora fördelen att en rik mängd data kan samlas in från körsessionerna. 
Endast de utförandemått som användes för att mäta riskkompensation presenteras i denna uppsats. 
Data för följande variabler samlades in: 

• Time headway: avståndet mellan försöksdeltagarens bil och närmast framförvarande bil mätt i 
antal sekunder. Måttet räknas som hastigheten för försöksdeltagarens bil vid varje givet tillfälle 
dividerat med avståndet mellan bilens front och framförvarande bils baksida. 

• Time to collision: tiden det skulle ta i varje givet tillfälle innan försöksdeltagarens bil kolliderar 
med framförvarande bil, förutsatt att båda bilarna håller en konstant hastighet. Måttet är 
jämförbart med time headway men är endast definierat för de perioder då försöksdeltagarens bil 
håller en högre hastighet än framförvarande bil (och därmed löper en risk att kollidera med 
denna). För varje sådan tidsperiod mättes minimivärdet för time to collision, då 
försöksdeltagaren var som närmast att kollidera med framförvarande bil. Time to collision mäts i 
antal sekunder. 

• Genomsnittshastighet: genomsnittshastigheten för försöksdeltagarens bil under en körsession mätt 
i km/h. 

• Omkörningar: antal omkörningar en försöksdeltagare gör under en körsession. 

Del 1 av huvudexperimentet låg inte i fokus för denna uppsats och eftersom en följebil tillämpades under 
denna del var inte time headway ett giltigt mått. Data för time to collision under hela körningen 
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samlades dock in som ett mått på riskkompensation. I del 2 samlades data in för time headway, time to 
collision, genomsnittshastighet samt antal omkörningar. 

Tidsgräns för time headway och time to collision 

Den tidsgräns för time headway som behövde understigas för att följebilen i del 1 skulle göra en 
inbromsning var 4 sekunder. Tidsgränsen valdes då rekommenderad time headway som lärs ut vid 
svenska körskolor ligger något lägre och det därmed antogs att försöksdeltagarna skulle hålla tillräckligt 
kort avstånd under studien för att följebilen skulle göra ett antal inbromsningar. Både för del 1 och 2 av 
huvudexperimentet sattes också 4 sekunder till det högsta värde för time headway som analyserades. 

För time to collision sattes istället 10 sekunder till det högsta värde som analyserades både för del 1 och 
2 av huvudexperimentet. Ett lägre tröskelvärde antogs riskera att inga värden kunde analyseras alls för 
time to collision på del 2 med fri körning, eftersom måttet endast är definierat så länge 
försöksdeltagarens bil håller en högre hastighet än framförvarande bil. 

Simuleringsvärld 

Den simuleringsvärld som användes i undersökningen gjordes med hjälp av mjukvaruprogrammet 
StRoadDesign och bestod av en ca 30 km lång bilväg som knöts ihop till en lång bilbana. Längden på 
vägen var anpassad till längden på experimentsessionerna för att försöksdeltagarna inte skulle komma 
tillbaka till startpunkten under samma session. Del 1 och 2 av huvudexperimentet använde samma 
simuleringsvärld, men körningarna startade på olika vägpunkter och åt olika körriktningar, för att 
minska försöksdeltagarnas upplevelse av att köra på en upprepande bilbana. Den inledande 
testkörningen före experimentets huvuddel var identisk med del 1 i sin utformning men avbröts efter 5 
minuter. Då del 2 i experimentet inbegrep fri körning fanns inga avtagsvägar från bilvägen i världen för 
att se till att alla försöksdeltagare körde samma sträcka. 

Bilvägen var utformad som en typisk svensk landsväg med vägren och hade en total vägbredd på 7,6 m. 
Utöver bilvägen var sädesfält, hus, skogspartier, sjöar och elledningar utplacerade i simuleringsvärlden 
för att i högsta möjliga grad återskapa ett typiskt svenskt landskap. Avsikten med detta var att skapa 
en simuleringsvärld som skulle likna den miljö som försöksdeltagarna var vana vid när de körde bil i 
verkligheten. För att öka upplevelsen av verklig bilkörning återgavs också ljud från motorn i 
försöksdeltagarens bil samt ljudet av mötande bilar. 

Under körningen genererade simulatorn en bestämd mängd andra bilar i närheten av försöksdeltagarens 
bil. Möjlighet fanns i simulatorprogrammet att ställa in antal framförvarande bilar, bakomvarande bilar 
och mötande bilar. Bilarna höll en bestämd hastighet som dock kunde variera något beroende på 
vägkurvor och avstånd till andra bilar. Vid den händelse att försöksdeltagarens bil kolliderade med en 
annan bil resulterade detta endast i att den andra bilen togs bort ur simuleringen samt att ett kraschljud 
spelades upp. Hände detta med följebilen i del 1 av huvudexperimentet genererades en ny identisk 
följebil en bit fram på vägbanan och försöksdeltagaren uppmanades att följa efter denna. 

3.4 Försöksdeltagare 
Försöksdeltagarna bestod av 15 studenter, 10 kvinnor och 5 män, från två olika utbildningsprogram på 
Linköpings universitet. Deltagarna var mellan 20-36 år med en genomsnittlig ålder på 24,8 år (SD = 
4,6). Samtliga försöksdeltagare hade körkort och ingen gick på någon medicinering eller led av någon 
sjukdom som kunde inverka på resultatet av experimentet. Se avsnitt 4.1 för den slutgiltiga indelningen 
av försöksdeltagare i test- och kontrollgrupp.
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4 Resultat 
Efter att samtliga försöksdeltagare genomfört experimentet sammanställdes deras poäng på Major 
Depression Inventory av en oberoende datasamordnare som inte närvarat vid någon av 
experimentsessionerna för att göra en slutlig uppdelning i en testgrupp och en kontrollgrupp. Därefter 
sammanställdes och analyserades data från simulatorkörningarna för de båda grupperna. 

4.1 Försöksdeltagare 
Av samtliga försöksdeltagare erhöll 5 en poäng på 19 eller högre på Major Depression Inventory (MDI), 
och hade dessutom minst 3 poäng på minst en av frågorna 1-3 i enkäten, vilka är de mest centrala 
frågorna för att göra en diagnos med MDI. Dessa försöksdeltagare klassades som dysforiska och utgjorde 
experimentgruppen, medan 10 försöksdeltagare vilka erhöll en MDI-poäng på 8 eller lägre klassades som 
icke-dysforiska och utgjorde kontrollgrupp. Experimentgruppen hade en medelålder på 22,8 år (SD = 
2,17) och kontrollgruppen en medelålder på 25,2 år (SD = 4,57). Ytterligare 3 försöksdeltagare uppfyllde 
kraven för att delta i studien vid screeningprocessen och genomförde experimentet, men baserat på 
poängen för MDI kunde dessa varken klassas som dysforiska eller icke-dysforiska och deras resultat 
uteslöts således ur vidare analyser. 

4.2 Utförandemått 
Data från körningarna i simulatorn sammanställdes för testgruppen och kontrollgruppen, och för varje 
utförandemått gjordes ett oberoende t-test. Resultatet visas i nedanstående tabell. 

 

  Medelvärde (standardavv.) 

  Dysforiska (N=5) Kontroller (N=10) 

Del 1 (följebil)     
Time to collision (s) 2,86 (1,36) 2,59 (1,08) 

Del 2 (fri körning)     
Time to collision (s) 8,16 (1,19) 7,72 (1,47) 

Time headway (s) 2,30 (1,05) 2,54 (0,96) 

Genomsnittshastighet (km/h) 87,70 (4,11) 90,12 (5,21) 

Omkörningar 5,4 (5,2) 7,2 (7,8) 

Tabell 1: Resultat för utförandemått 

 

Från resultatet framgår att medelvärdet för time to collision under båda körningarna var större för den 
dysforiska gruppen än för den icke-dysforiska som förväntat. En stor inomgruppsvarians medförde dock 
att skillnaden inte var signifikant (p > .05). Ej heller för time headway förelåg någon signifikant skillnad 
(p > .05). Det kan vara värt att notera att medelvärdena för time to collision under den fria körningen, 
del 2, är avsevärt högre än för time to collision såväl som för time headway under körningen med 
följebil, del 1. Detta beror på att data för time headway endast analyserades för de värden där måttet 
understeg 4 s, medan motsvarande tröskelvärde för time to collision sattes till 10 s, se avsnitt 3.3.3. 
Under körningen med följebil, del 1, uppmanades dock försöksdeltagarna i de skriftliga instruktionerna 
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till att inte tappa bort följebilen, vilket innebar att time to collision fick betydligt lägre värden på grund 
av följebilens kraftiga inbromsningar. 

Medelvärdena för genomsnittshastighet och antal omkörningar under den fria körningen var något lägre 
för den dysforiska gruppen än för den icke-dysforiska. Särskilt för antal omkörningar var dock 
inomgruppsvariansen hög, och skillnaderna mellan grupperna var ej signifikanta för dessa värden (p > 
.05). 

4.3 Kontrollvariabler 
Enkätsvaren på frågorna kring körvana sammanställdes också. Ett oberoende t-test gjordes för att 
kontrollera för antal år med körkort, medan ett Mann-Whitney U-test gjordes för att kontrollera för de 
icke-parametriska variablerna körfrekvens samt bilspelsfrekvens. Resultatet visas i nedanstående tabell. 

 

  Medelvärde (standardavv.) 

  Dysforiska (N=5) Kontroller (N=10) 

Antal år med körkort 3,80 (2,78) 6,6 (4,86) 

Median (medianavv.) 

Dysforiska (N=5) Kontroller (N=10) 

Körfrekvens i veckan 1 (0) 3 (1) 

Bilspelsfrekvens i veckan 4 (0) 4 (0) 

Tabell 2: Resultat för kontrollvariabler 

 

Som framgår av tabellen förelåg viss skillnad för antal år som deltagarna hade haft körkort i de olika 
grupperna, med ett högre värde för de icke-dysforiska. Skillnaden var dock inte signifikant (p > .05). Ej 
heller för körfrekvens eller bilspelsfrekvens fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna (p > .05), 
vilket alltså innebär att påverkan på resultatet för utförandemåtten från dessa variabler kunde 
uteslutas. 
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5 Diskussion 
Enligt studiens resultat kunde inga signifikanta skillnader observeras för utförandemåtten mellan den 
dysforiska och den icke-dysforiska gruppen. Nedan följer en redogörelse för tänkbara förklaringar till 
detta resultat samt en diskussion om problem och frågor knutna till den undersökningsmetod som 
tillämpats. 

5.1 Resultatdiskussion 
Denna studie genomfördes för att testa följande hypotes: dysforiska bilförare kompenserar för sin 
försämrade körförmåga genom ett mindre riskfyllt körbeteende. För vissa av de utförandemått som 
analyserades observerades en förväntad skillnad mellan grupperna: de dysforiska försöksdeltagarna hade 
ett högre medelvärde för time to collision under båda delarna av huvudexperimentet och höll en lägre 
genomsnittshastighet samt gjorde färre antal omkörningar under den fria körningen. Inga signifikanta 
skillnader förelåg dock mellan de dysforiska och icke-dysforiska försöksdeltagarnas utförandemått, 
vilket innebär att hypotesen inte kan styrkas. 

Hypotesen vilar på två antaganden: att dysforiska bilförare kör sämre än icke-dysforiska bilförare, samt 
riskkompensationshypotesen, enligt vilken förändringar av intrinsikal säkerhet kompenseras med 
beteendeförändringar. Således kan följande förklaringar ges till studiens resultat: 

• Antagandet att dysforiska bilförare kör sämre än icke-dysforiska bilförare är falskt 
• Riskkompensationshypotesen är falsk 
• Bägge dessa antaganden är falska 

Att depression är kopplat till en försämring av kognitiva förmågor är välkänt (Schrijvers et al., 2008), 
och att detta påverkar körförmåga styrks av empiriska studier (Brunnauer et al., 2006, Wingen et al., 
2006). Det saknas dock forskning kring huruvida dessa effekter även förekommer hos dysforiska 
personer, och det kan därför inte uteslutas att effekterna av dysfori på körförmåga är obefintliga eller för 
små för att riskkompensation ska kunna observeras.  

Riskkompensationshypotesen är omtvistad, men motståndarna till hypotesen riktar främst kritik mot 
de metoder som använts i tidigare undersökningar och frågan är inte så mycket huruvida fenomenet 
förekommer som när och i vilken utsträckning (Hedlund, 2000). Enligt Hedlund avgör de fyra 
faktorerna synlighet, effekt, motiv och kontroll huruvida riskkompensation inträffar till följd av en 
säkerhetsförändring. I fallet med dysfori och bilkörning finns det, förutsatt att dysfori medför en 
intrinsikal försämring av säkerheten, skäl att förvänta en viss riskkompensation: säkerhetsförändringen 
är synlig, i den mening att den dysforiska sinnesstämningen upplevs av bilföraren, den har viss effekt på 
aktiviteten i form av nedsatt körförmåga, det finns motiv till riskkompensation då det minskar 
olycksrisken, och bilföraren har stor kontroll över aktiviteten, då det egna körbeteendet får antas spela en 
avgörande roll för säkerheten i trafiken. Som Hedlund påpekar är det oavsett förekomsten av dessa 
faktorer oklart vilken effekt riskkompensation har på den totala säkerheten. En väl utformad metod för 
att testa riskkompensationshypotesen borde dock kunna uppvisa signifikanta skillnader när alla dessa 
faktorer är gällande. 

5.2 Metoddiskussion 
Metodologiska problem kan vara ytterligare en förklaring till att studien inte gav några signifikanta 
resultat. Även om dysfori medför riskkompensation måste denna hypotes prövas med tillräcklig 
statistisk power. I denna studie rådde tidsbrist vilket resulterade i ett mindre stickprov än önskat, då 
endast 18 försöksdeltagare testades. Dessutom skedde ett visst bortfall, då endast 15 av 
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försöksdeltagarnas enkätsvar uppfyllde kriterierna för att hamna i antingen test- eller kontrollgrupp. 
Ett större stickprov hade varit nödvändigt för att få ett pålitligare resultat. Ett nära anknutet problem 
är svårigheten med att genomföra undersökningar med dysforiska deltagare. I tidigare forskning kring 
bilkörning och sinnesstämning har försöksdeltagare varit patienter som diagnostiserats med långvarig 
depression och genomgått behandling för denna. Dysfori är i jämförelse med depression ett snabbt 
övergående sinnestillstånd som saknar någon exakt definition i exempelvis DSM-IV. Därmed är det 
svårt att identifiera dysforiska personer och låta dessa delta i en undersökning under den tid som känslan 
av nedstämdhet varar. Ett alternativ till den metod som användes i denna studie är att inducera 
negativa känslor hos försöksdeltagare. Detta kan dock innebära en sämre ekologisk validitet och det är 
också viktigt att hantera de etiska konsekvenserna av att på så vis avsiktligt manipulera 
försöksdeltagares sinnesstämning. 

5.2.1 Utförandemått 

Utöver problemet med ett för litet stickprov för att kunna uppmäta någon statistisk signifikans förelåg 
också ett antal metodologiska problem med de olika utförandemåtten. Analysen av antal omkörningar 
visade på en hög inomgruppsvarians. Detta kan bero på stora individuella skillnader mellan 
försöksdeltagarna, då vissa bilförare kan tänkas göra omkörningar som ett naturligt inslag i sin körstil 
medan andra helt undviker att göra omkörningar. Det kvantitativa mått för antal omkörningar som 
erhölls ur simulatorprogrammet tar inte heller hänsyn till alla delar av den komplexa process som en 
omkörning utgör, som hur beslutet att köra om en bil fattas, vilken kontext den genomförs i (exempelvis 
sikten på det aktuella vägavsnittet) samt avståndsmarginalen till mötande bilar. För att kunna studera 
riskkompensation behövs ett sätt att operationalisera risktagande. Konstruktvaliditeten hos antal 
omkörningar som mått på risktagande är oklar och måttet kan därför inte sägas vara tillförlitligt. 
Alternativa mått, som antal krascher (används i Bulmash et al., 2006) eller antal sekunder utanför 
vägbanan, är knappast lämpliga heller, då en mätbar förekomst av sådana avvikande händelser under en 
begränsad simulatorsession snarast bör vara ett tecken på problem med ekologisk validitet i studien. 

Måtten time headway och time to collision är besläktade, men en viktig skillnad är att time to collision 
endast är definierat för de tillfällen då försöksdeltagarens bil håller en högre hastighet än framförvarande 
bil. Detta innebär att ett tröskelvärde på 10 sekunders time to collision valdes för att säkerställa att 
några värden för måttet skulle kunna tas med i analysen. Det är dock tveksamt om värden på upp till 10 
sekunder kan sägas vara förenade med någon olycksrisk och därmed huruvida time to collision är 
lämpligt som mått på risktagande. Time headway kunde mätas under hela körningen så länge värdet 
understeg 4 sekunder, och måttet verkar därför vara en bättre operationalisering av risktagande. Time 
headway är sannolikt också en mer tillförlitlig indikator på risktagande än antalet omkörningar, vilka 
kräver ett mer medvetet beslutstagande och är mer beroende av variationer i mötande trafik under 
körningen. Genomsnittshastighet är också möjligt att mäta kontinuerligt under körsessioner och är 
förmodligen det mest tillförlitliga måttet på risktagande vid bilkörning, då en högre hastighet är direkt 
korrelerat till en högre risk för trafikolyckor (Peden et al., 2004). Riskkompensationshypotesen gör dock 
inga förutsägelser om på vilket sätt en person anpassar sitt beteende till intrinsikala 
säkerhetsförändringar. Förändring av hastigheten kan antas vara det närmast tillgängliga sättet för en 
bilförare att ändra sitt risktagande, men riskkompensation skulle i teorin också kunna ske genom 
förändring av någon helt annan variabel. Enligt Wildes (1982, 1994) teori om riskhomeostas bör det till 
och med vara möjligt att en förändring av intrinsikal säkerhet under bilkörning medför en 
riskkompensation vid ett senare tillfälle i en helt annan domän. Detta gör självfallet riskkompensation 
till ett komplext fenomen och många antaganden måste göras för att operationalisera det till mätbara 
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variabler. Fortsatt forskning om riskkompensation behöver reda ut mer noggrant vilket stöd dessa 
antaganden har. 

5.2.2 Simulatorer 

Osäkerheter kring sådant som statistisk power och validitet hos utförandemått är oberoende av om en 
undersökning designas som en fältstudie eller ett simulatorexperiment. Att genomföra studier i 
simulatorer medför dock andra problem. 

Ekologisk validitet 

Under samtalen med försöksdeltagarna efter avslutade körsessioner framkom ett flertal brister i 
simulatorns ekologiska validitet: de tre skärmar som presenterade simulatorvärlden gav ingen känsla av 
tredimensionellt djup och avstånd till objekt, ingen fysisk återkoppling från bilen vare sig i form av 
vibrationer eller av krafter fanns tillgänglig och andra bilar i simulatorvärlden genererades en bit fram 
på vägen på ett onaturligt sätt. Sammantaget upplevdes körsimuleringen som overklig av 
försöksdeltagarna och det kan inte uteslutas att detta inverkade på resultatet. Hoyes et al. (1996) 
diskuterar problemet i samband med en studie om risktagande i The Aston Driving Simulator. Enligt 
författarna har studier i åtminstone denna typ av körsimulator visat att skillnaderna mellan simulerat 
och naturligt körbeteende inte varit betydande. Ingen sådan undersökning har gjorts på simulatorn 
Desktop T&D som användes i denna studie, men Östlund et al. (2004) gjorde en jämförelse av olika 
avancerade körsimulatorer och visade att skillnaden främst låg i försöksdeltagares upplevelse, medan 
inga signifikanta skillnader på resultatet från körningar kunde observeras. 

Simulatorer och risktagande 

Användandet av en körsimulator i denna studie är dock knutet till ett mycket mer relevant problem, 
nämligen hur risktagande låter sig mätas med simuleringar. Den mest uppenbara styrkan med 
körsimulatorer utöver möjligheten att erhålla noggranna data är möjligheten att simulera situationer 
vars verkliga motsvarighet skulle innebära en fara för deltagarens hälsa. Detta gör det mycket lämpligt 
att använda körsimulatorer för att på ett säkert sätt mäta körförmåga under farliga omständigheter. 
Det uppenbara problemet uppstår dock när syftet med en undersökning är att mäta risktagande: hur 
mäter man försöksdeltagares risktagande i en situation där ingen objektiv risk förekommer? Hedlund 
(2000) menar att simulering av risk är en motsägelse i sig. 

Det mest närliggande motargumentet till Hedlunds påstående är kanske att en mycket avancerad 
simulator som återger den verkliga domänen tillräckligt trovärdigt också kan ge en försöksdeltagare en 
trovärdig upplevelse av risk. Det är dock fortfarande outforskat i vilken grad användare av simulatorer 
kan ”glömma bort” att de inte befinner sig i en verklig miljö. Undersökningen av Östlund et al. (2004) 
talar för att mindre avancerade simulatorer kan ge lika pålitliga resultat som mer avancerade 
simulatorer, men frågan om hur lätt en människa har att föreställa sig simuleringen som en verklig 
situation, oavsett simulatorns nivå, lämnas obesvarad. I fallet med simulatorn Desktop T&D är 
bristerna i ekologisk validitet dock med all sannolikhet alltför stora för att ge försöksdeltagarna en 
trovärdig riskupplevelse. 

Det finns självklart fortfarande risker i en körsimulator, även om konsekvenserna av dem är helt andra 
än vid verklig körning. Försöksdeltagare i en studie kan förväntas vara motiverade att prestera efter 
bästa förmåga och därmed försöka undvika kollisioner och att köra utanför vägbanan. Därmed 
föreligger det en viss risk även i simuleringen, och om körförmågan är sämre hos dysforiska bilförare bör 
en riskkompensation i simuleringen på grund av detta vara tänkbar. Detta räcker dock knappast som 
argument för att försvara simulatorstudier av riskkompensation, då resultat i så fall blir svåra att 
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generalisera till verkliga situationer. Det blir däremot relevant att ställa sig en annan fråga: vilken 
upplevelse har bilförare av den objektiva risken med bilkörning i verkligheten? Slovic et al. (2004) 
beskriver två olika system som styr människors sätt att uppfatta risker, ett analytiskt system baserat på 
logiska resonemang samt ett upplevelsesystem baserat på tidigare erfarenheter och känslomässiga 
associationer. Upplevelsesystemet är enligt Slovic et al. i många vardagssituationer det som dominerar 
riskuppfattningen. Även om systemet oftast är tillräckligt för att vägleda människor i olika aktiviteter 
innebär det att vår förståelse för objektiva risker kan bli missvisande. En bilförare som ständigt oroar sig 
för att råka ut för en trafikolycka kommer sannolikt att ha ett annat körbeteende än andra bilförare 
under exakt samma omständigheter vad gäller den objektiva risken för en olycka. Detta behöver inte 
utgöra ett allvarligt hinder för människors körförmåga, men det komplicerar studiet av 
riskkompensationshypotesen då denna förutsätter en mer eller mindre direkt påverkan från intrinsikala 
säkerhetsförändringar på människors upplevelse av risk. Hur denna påverkan ser ut i verkligheten 
behöver studeras mer ingående och det är också nödvändigt att jämföra upplevelsen av risk i 
simuleringar med upplevelsen av verklig risk för att bättre förstå värdet av simulatorstudier för att 
undersöka riskkompensation. 
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6 Slutsatser 
Denna studie utfördes med syfte att testa hypotesen att dysforiska bilförare kompenserar för försämrad 
körförmåga genom ett mindre riskfyllt körbeteende. Studien gav inga signifikanta resultat som ger stöd 
åt detta. Dock förekom ett antal olika metodologiska problem med studiens design, vilka medförde att 
inga säkra slutsatser vare sig för eller emot hypotesen kan dras.  

Risk är ett komplext begrepp, och därmed är det också en komplex uppgift att genomföra framgångsrik 
forskning kring det. I merparten av de studier som presenterats i den teoretiska bakgrunden i avsnitt 2.1 
ges inte heller någon förklaring till vad som avses med begreppet, vilket innebär att det inte kan 
uteslutas att olika författare menar olika saker med risk. I denna uppsats definieras risk som 
sannolikheten för att en händelse ska inträffa multiplicerat med de negativa konsekvenserna av att 
händelsen inträffar. För att kunna förstå på vilket sätt riskkompensation vid bilkörning kan påverka 
risken för en trafikolycka är det därför avgörande på vilket sätt riskkompensationen uttrycker sig. En 
förändring av hastigheten bör till exempel påverka både sannolikheten för att en trafikolycka inträffar, 
men också de negativa konsekvenserna av olyckan eftersom högre hastighet korrelerar med högre 
dödstal (Peden et al., 2004). Andra tänkbara uttryck av riskkompensation, som en förändrad 
benägenhet att göra omkörningar, bör dock endast påverka sannolikheten för en olycka men däremot 
inte påverka dess negativa konsekvenser. För att framtida studier av riskkompensation ska kunna 
överkomma metodologiska problem behövs därmed också en mer detaljerad modell av begreppet. En 
tänkbar början till en sådan modell är genom att bryta ned begreppet i mindre delar, exempelvis genom 
att studera var och en av Hedlunds (2000) fyra faktorer synlighet, effekt, motiv och kontroll och deras 
betydelse för om riskkompensation förekommer. 

När förståelsen för riskkompensation förbättras kan fenomenet också med fördel tas med i 
beräkningarna vid framtida undersökningar där syftet är att studera faktorer som kan påverka 
körförmåga, dysfori såväl som andra. Även om huvudsyftet med en undersökning inte är att studera 
riskkompensation är det fortfarande av vikt att kontrollera för fenomenet som en tänkbar störvariabel, 
då det i alla sammanhang där det finns den minsta möjlighet för en människa att påverka en process 
genom sitt beteende också finns en möjlighet att riskkompensera. När det gäller trafiksäkerhet medför 
denna insikt förhoppningsvis ett mer kritiskt förhållningssätt till nyttan av intrinsikala 
säkerhetslösningar. Utsikterna för att minska antalet trafikolyckor är antagligen inte lika hopplösa som 
Wildes (1982, 1994) teori om riskhomeostas vill föreslå, men trots teorins många brister leder idén om en 
stabil målrisknivå ändå till en viktig lärdom: för att lyckas med en bestående förbättring av säkerheten i 
trafiken är en förbättrad attityd hos trafikanterna gentemot sitt risktagande kanske den allra mest 
avgörande faktorn. 



 
26 

 

  



 
27 

 

Referenser 
Adams, John (1982). The efficacy of seatbelt legislation. SAE Transactions, s. 2824–2838. 

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edn. 
(DSM-IV). APA : Washington, DC. 

Aschenbrenner, K.M. & Biehl, B. (1994). Improved safety through improved technical measures? 
Empirical studies regarding risk compensation processes in relation to anti-lock braking systems. I: 
Trimpop, R.M. & Wilde, G.J.S. (red.) Challenges to Accident Prevention: The Issue of Risk 
Compensation Behaviour. Styx Publications, Groningen. 

Brunnauer, Alexander; Laux, Gerd; Geiger, Elisabeth; Soyka, Michael & Möller, Hans-Jürgen (2006). 
Antidepressants and driving ability: Results from a clinical study. The Journal of Clinical Psychiatry 
vol. 67, band 11, s. 1776–1781. 

Brüde, Ulf (2005). Basstatistik över olyckor och trafik samt andra bakgrundsvariabler. VTI notat 27-2005, 
Väg- och transportforskningsinstitutet, Linköping. 

Bulmash, Eric L; Moller, Henry J; Kayumov, Leonid; Shen, Jianhua; Wang, Xuehua & Shapiro, Colin 
M. (2006). Psychomotor disturbance in depression: Assessment using a driving simulator paradigm. 
Journal of Affective Disorders vol. 93, s. 213–218. 

Chirinko, Robert S & Harper, Jr. Edward. P (1993). Buckle up or slow down? New estimates of 
offsetting behaviour and their implications for automobile safety regulation. Journal of Policy 
Analysis and Management vol. 12, band 2, s. 270–296. 

Cornell, D.G.; Suarez, R.; Berent, S. (1984). Psychomotor Retardation in Melancholic and 
Nonmelancholic Depression: Cognitive and Motor Components. Journal of abnormal psychology, vol. 
93, band 2, s. 150–157. 

Dulisse, Brian (1997). Methodological issues in testing the hypothesis of risk compensation. Accident 
Analysis & Prevention vol. 29, band 3, s. 285–292. 

Ganton, N. & Wilde, G.J.S. (1971). Verbal ratings of estimated danger by drivers and passengers as a 
function of driving experience. I: Studies of Safety in Transport. Queen's University, Kingston, 
Ontario. 

Hedlund, James (2000). Risky business: safety regulations, risk compensation, and individual behaviour. 
Injury Prevention vol. 6, s. 82–89. 

Hilton, Michael F.; Staddon, Zoe; Sheridan, Judith & Whiteford, Harvey A. (2009).The impact of 
mental health symptoms on heavy goods vehicle drivers’ performance. Accident Analysis & 
Prevention vol. 41, s. 453–461. 

Houston, David J & Richardson, Lilliard E. (2007). Risk Compensation or Risk Reduction? Seatbelts, 
State Laws, and Trafc Fatalities. Social Science Quarterly vol. 88, band 4, s. 913–936. 

Hoyes, T.W.; Dorn, L.; Desmond, P.A. & Taylor, R. (1996). Risk homeostasis theory, utility and 
accident loss in a simulated driving task. Safety Science vol. 22, band 1–3, s. 49–62. 

Janssen, W. (1994). Seat-belt wearing and driving behavior: an instrumented-vehicle study. Accident 
Analysis & Prevention vol. 26, s. 249–261. 

Johansson, Roger (2009). Vision Zero – Implementing a policy for traffic safety. Safety Science vol. 47, 
band 6, s. 826–831. 



 
28 

 

Koepsell, Thomas D.; Wolf, Marscha E.; McCloskey, Lon; Buchner, David M.; Louie, Douglas; Wagner, 
Edward H. & Thompson, Robert S. (1994). Medical Conditions and Motor Vehicle Collision Injuries 
in Older Adults. Journal of the American Geriatrics Society vol. 42, s. 695–700. 

Lemelin, S & Baruch, P (1998). Clinical psychomotor retardation and attention in depression. Journal of 
Psychiatric Research vol. 32, band 2, s. 81–88. 

Lewis-Evans, Ben & Charlton, Samuel G. (2006). Explicit and implicit processes in behavioural 
adaptation to road width. Accident Analysis & Prevention vol. 38, s. 610–617. 

McCarthy, Patrick & Talley, Wayne K. (1999). Evidence on risk compensation and safety behaviour. 
Economics Letters vol. 62, s. 91–96. 

McKenna, Frank P. (1987). Behavioural Compensation and Safety. Journal of Occupational Accidents 
vol. 9, s. 107–121. 

Näätänen, Risto & Summala, Heikki (1976). Road User Behaviour and Traffic Accidents. American 
Elsevier, New York. 

O’Neill, Brian (1977). A decision-theory model of danger compensation. Accident Analysis & Prevention 
vol. 9, s. 157–165. 

O’Neill, Brian & Williams, Allan (1998). Risk homeostasis hypothesis: a rebuttal. Injury Prevention vol. 
4, s. 92–93. 

Olsen, L.R.; Jensen, D.V.; Noerholm, V.; Martiny, K. & Bech, P. (2003). The internal and external 
validity of the Major Depression Inventory in measuring depressive states. Psychological Medicine 
vol. 33, s. 351–356. 

Peden, Margie; Scurfield, Richard; Sleet, David; Mohan, Dinesh; Hyder, Adnan A.; Jarawan, Eva & 
Mathers, Colin (2004). World report on road traffic injury prevention. World Health Organization, 
Genève. 

Peltzman, Sam (1975). The effects of automobile safety regulation. Journal of Political Economy vol. 83, 
band 4, s. 677–726. 

Peterson, Steven; Hoffer, George & Millner, Edward (1995). Are Drivers of Air-Bag-Equipped Cars More 
Aggressive? A Test of the Offsetting Behavior Hypothesis. Journal of Law and Economics vol. 38, 
band 2, s. 251–264. 

Rock, Steven M. (1993). Risk compensation and the Illinois seat belt use law. Accident Analysis & 
Prevention vol. 25, band 5, s. 537–544. 

Rubinsztein, Judy & Alison Lawton, Claire (1995). Depression and driving in the elderly. International 
journal of geriatric psychiatry vol. 10, s. 15–17. 

Ruxton, Graeme D. (2006). Death on the roads: No strong support for risk compensation. British 
Medical Journal vol. 333, s. 199. 

Schrijvers, Didier; de Bruijn, Ellen R.A.; Maas, Yvonne; De Grave, Carmen; Sabbe, Bernard G.C. & 
Hulstijn, Wouter (2008). Action monitoring in major depressive disorder with psychomotor 
retardation. Cortex vol. 44, s. 569–579. 

Slovic, P.; Finucane, M.L.; Peters, E. & MacGregor, D.G. (2004). Risk as Analysis and Risk as Feelings: 
Some Thoughts about Affect, Reason, Risk, and Rationality. Risk Analysis vol. 24, band 2, s. 311–
322. 



 
29 

 

Socialstyrelsen (2009). Folkhälsorapport 2009. Edita Västra Aros, Västerås. 

Streff, Frederick M. & Geller, E. Scott (1988). An Experimental Test of Risk Compensation: Between-
Subject Versus Within-Subject Analyses. Accident Analysis & Prevention vol. 20, band 4, s. 277–
287. 

Summala, Heikki (1996). Accident risk and driver behaviour. Safety Science vol. 22, band 1–3, s. 103–
117. 

Trimpop, R.M. (1996). Risk homeostasis theory: Problems of the past and promises for the future. Safety 
Science vol. 22, band 1–3, s. 119–130. 

Walker, L.; Williams, J. & Jamrozik, K. (2006). Unsafe driving behaviour and four wheel drive vehicles: 
observational study. British Medical Journal vol. 333, s. 71–73. 

Wilde, Gerald J.S. (1982). The theory of risk homeostasis: Implications for safety and health. Risk 
Analysis vol. 2, s. 209–225. 

Wilde, Gerald J.S. (1994). Target risk. PDE Publications, första utgåvan. 

Wingen, Marleen; Ramaekers, Johannes G. & Schmitt, Jeroen A.J. (2006). Driving impairment in 
depressed patients receiving long-term antidepressant treatment. Psychopharmacology vol. 188, s. 
84–91. 

Wong, Yiik Diew & Nicholson, Alan (1992). Driver behaviour at horizontal curves: Risk compensation 
and the margin of safety. Accident Analysis & Prevention vol. 24, band 4, s. 425–436. 

Östlund, J.; Nilsson, L.; Carsten, O.; Merat, N.; Jamson, H.; Jamson, S.; Mouta, S.; Carvalhais, J.; 
Santos, J.; Anttila, V.; Sandberg, H.; Luoma, J.; de Waard, D.; Brookhuis, K.; Johansson, E.; 
Engström, J.; Victor, T.; Harbluk, J.; Janssen, W. & Brouwer, R. (2004). HASTE Deliverable 2 - 
HMI and Safety-Related Driver Performance. Project GRD1/2000/25361 S12.319626 

  



 
30 

 

  



 
31 

 

Bilagor 

Bilaga 1: skriftliga instruktioner till försöksdeltagarna 

Testkörning 

Du kommer nu att få genomföra en fem minuters testkörning i simulatorn, för att du ska få tillfälle att 
lära dig hur man hanterar bilen och vänja dig vid upplevelsen. Data från den här körningen kommer inte 
att sparas, syftet är endast att du ska få lära dig hur simulatorn fungerar. Var vänlig notera att bilen är 
automatväxlad, du behöver alltså inte använda växelspaken eller kopplingspedalen under körningen.  

Du kommer att få genomföra en körning på en landsväg där du har i uppgift att följa efter en annan bil. 
Det är viktigt att du inte tappar bort bilen, försök hålla ett avstånd som du tycker är lagom. Under hela 
körningen kommer det dessutom att dyka upp röda fyrkanter på antingen vänster eller höger sida av 
vägen. Dessa fyrkanter utgör en sekundär uppgift som är tänkt att testa reaktionsförmågan. När du ser 
en sådan fyrkant har du i uppgift att så fort som möjligt trycka på blinkersknappen på motsvarande 
sida av ratten. Blinkersknapparna är de ”paddlar” som sitter bakom själva ratten.  

När du känner dig redo startas simulatorn och de tre skärmarna framför dig visar simulatorvärlden med 
vägen som du ska följa. Bilen som du ska följa är grå och kommer att vara några hundra meter framför 
dig på vägen när körningen börjar. Du startar din bil genom att trycka först en gång på den röda 
knappen till vänster på ratten, och därefter hålla in den röda knappen till höger samtidigt som du 
trycker ner gaspedalen. När du startar bilen börjar körningen. När körningen pågått i fem minuter 
avbryts den.  

Är det några oklarheter under körningen är det bara att fråga försöksledaren. 

Del 1 - följebil 

Du kommer nu att få genomföra en körning på en landsväg där du har i uppgift att följa efter en annan 
bil i 30 km. Det är viktigt att du inte tappar bort bilen, försök hålla ett avstånd som du tycker är lagom. 
Under hela körningen kommer det dessutom att dyka upp röda fyrkanter på antingen vänster eller höger 
sida av vägen. När du ser en sådan fyrkant har du i uppgift att så fort som möjligt trycka på 
blinkersknappen på motsvarande sida av ratten.  

När du känner dig redo startas simulatorn. Bilen som du ska följa är grå och kommer att vara några 
hundra meter framför dig på vägen när körningen börjar. Du startar din bil genom att trycka först en 
gång på den röda knappen till vänster på ratten, och därefter hålla in den röda knappen till höger 
samtidigt som du trycker ner gaspedalen. När du startar bilen börjar körningen. När du följt bilen i 30 
km avbryts körningen.  

Del 2 - fri körning 

Du kommer nu att få genomföra en till körning på en landsväg. Den här gången finns det ingen bil som 
du ska följa, och det kommer inte att dyka upp några röda fyrkanter på sidan av vägen. Uppgiften i 
denna del är att ta sig till en stad som ligger 30 km bort. Du är försenad till ett viktigt möte i staden, så 
det är viktigt att du kör ganska fort men ändå utan att riskera en olycka.  

När du känner dig redo startas simulatorn. Du startar din bil genom att trycka först en gång på den röda 
knappen till vänster på ratten, och därefter hålla in den röda knappen till höger samtidigt som du 
trycker ner gaspedalen. När du startar bilen börjar tiden mätas och körningen börjar. När du nått 
staden efter 30 km avbryts körningen.  
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Bilaga 2: Elektronisk enkät 
Notera att utformningen på enkäten i elektroniskt format skilde sig från utformningen i denna bilaga, 
medan frågorna och svarsalternativen dock var exakt desamma. 
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Bilaga 3: MDI-enkät 
Notera att fråga 6 från originalenkäten, ”Har Du känt att livet inte är värt att leva?”, är borttagen. 

 


