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Förord 
UPPÅT-projektet startades i början av 2006 på initiativ av VEHCO AB i samråd med 
IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems-program). Vehco är ett Göteborgsbaserat 
företag som säljer och utvecklar datorlösningar för lastbilar och inom det här projektet 
ville man vidareutveckla de befintliga tjänster som företaget hade för att även innefatta 
trafiksäkerhet.  

Inom projektet har tre partners varit delaktiga. Vehco har stått för den tekniska utveck-
lingen inom projektet samt rekrytering och kontakt med de åkerier som har tillhanda-
hållit chaufförer och lastbilar för försöket. Vehco har även varit projektledare och 
ansvariga gentemot IVSS. VTI har ansvarat för utvärderingen av effekter på 
körbeteende samt attityder hos chaufförer och transportköpare. VTI har även deltagit i 
att utforma användargränssnitt samt vilken information som skall presenteras för 
chaufförer och åkerier. Vägverket har deltagit och har framförallt stått för synpunkter ur 
ett myndighetsperspektiv samt med kontakter gentemot transportköpare. 

Under de första månaderna av projektet var även ÖMT Åkeri inblandat som bollplank 
och bidrog till hur tekniken utvecklades. 

UPPÅT-projektet finansierades av IVSS – Intelligent Vehicle Safety Systems-program, 
ett forskningsprogram som är en del av Programrådet för fordonsforskning (PFF) med 
partners från industri och stat (Vägverket, Volvo, Vinnova, Scania, Saab m.fl.). 

Ett stort tack till Johnny Svedlund och Catrin Wallinder från Vägverket samt Jim 
Andersen från ÖMT Åkeri för värdefulla synpunkter under projektets gång. Ett stort 
tack till alla chaufförer och åkerier som har deltagit i studien samt till deltagarna i 
fokusgruppsdiskussionerna. Ett särskilt tack till Staffan Johannesson på Ecoplan som 
arrangerade fokusgrupperna. 
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Ordlista 

Blackbox En kopplingsdosa mellan datorn och övriga system som kan anslutas 

Co-Driver Den tekniska plattform som har varit bas för TS-tjänsten 

GPRS General Packet Radio Service 

GPS Global Positioning System  

GUI Graphical User Interface 

ITS Intelligent Transport System 

NVDB Nationell Vägdatabas 

TS-tjänst Trafiksäkerhetstjänst, samlingsnamn för den applikation som utvecklades inom 
projektet tillsammans med systemet för att dela ut månadsrapporter. 
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Uppåt – uppföljning av åkeriers trafiksäkerhetsarbete 

av Magnus Hjälmdahl, Tania Dukic och John Pettersson∗

VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Under de senaste 10 åren har ca 100 personer årligen omkommit i kollisioner där tunga 
lastbilar är inblandade; detta gör lastbilstrafiken till ett av de större trafiksäkerhets-
problemen i Sverige. Vägtrafikinspektionen räknar med att det omkommer ca 3–4 gång-
er fler personer per körd kilometer med tung lastbil jämfört med personbil eller lätt last-
bil. Mätningar av hastighetsbeteende har visat att lastbilsförare är sämre än personbils-
förare på att hålla hastighetsgränsen. Dessutom har den genomsnittliga hastigheten för 
tunga lastbilar med släp ökat med över 5 km/tim sedan år 1996. Ett annat säkerhetsprob-
lem i samband med tung trafik (om än i mindre omfattning än höga hastigheter) är att 
användningen av bälte är låg bland lastbilschaufförer. År 2004 låg bältesanvändningen 
för chaufförer av tunga fordon på 33–38 procent och djupstudier av dödsolyckor har 
visat att 11 av 17 chaufförer kunde ha överlevt om de använt bilbälte. 

Det här projektet syftar till att studera om lastbilschaufförers hastighetsanpassning och 
bältesanvändning kan förbättras med hjälp av en ITS-plattform kombinerat med kun-
skap och motivation. För att studera detta har ett fältförsök med elva åkerier inblandade 
genomförts. ITS-plattformen innefattar bland annat en ISA-funktion, en avancerad 
bältesvarnare som aktiveras i hastigheter över 15 km/tim och ej ska gå att lura genom att 
knäppa bältet bakom ryggen samt en loggningsfunktion som möjliggör uppföljning på 
beteende. Tre olika varnings- och uppföljningsstrategier har studerats där den ena har 
bestått av frivillig användning och uppföljning av beteende, den andra av frivillig 
användning med uppföljning och bonus och den tredje strategin bestod av ett förbestämt 
användargränssnitt samt uppföljning. Syftet var att se hur bra det fungerade med upp-
följning och om effekten gick att förbättra ytterligare med hjälp av antingen moroten 
eller piskan. 

En förutsättning och till viss del begränsning inom projekt har varit ett beroende av att 
åkerierna varit intresserade och velat samarbeta. Det visade sig dock att intresset fanns 
men att det inte var tillräckligt stort för att utbildning och uppföljning skulle kunna 
genomföras på ett fullt tillfredsställande sätt. Det visade sig vara svårt att samla chauffö-
rerna för utbildning och uppföljningen ute på åkerierna varierade stort. Effekten av detta 
är att det var framförallt för det förbestämda gränssnittet där tekniken automatiskt stod 
för feedback till förarna som hade en effekt. Det fanns även tecken på att bonusen hade 
en effekt men den var relativt liten och begränsad i tid. Det förbestämda gränssnittet 
hade däremot en stor effekt då medelhastigheten på 90-väg sjönk från ca 78 km/tim till 
74 km/tim. Tyvärr hade detta system den lägsta acceptansen och redan efter ett par 
veckor kom krav från åkerierna på att göra systemet snällare; det visade sig att förarna 
klagade alldeles för mycket på det. 

Ett positivt resultat i den här studien var att förarna trots allt var ganska positiva till upp-
följningen och få såg det som ett problem att deras chefer eller kollegor kunde se hur de 
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kört; en farhåga var annars att de skulle känna sig övervakade och integritetskränkta 
vilket alltså inte var något större problem. 

Slutsatsen är att tekniken är mogen att användas i större skala, chaufförerna är mottag-
liga för tekniken men saknar motivation att använda den. Det finns även intresse från 
transportköpare och åkerier att utnyttja och till viss del betala för tekniken. Det finns 
dock ett antal spärrar som hindrar att tekniken börjar användas storskaligt och det är 
troligt att någon sorts incitament från myndighetens sida krävs för att sätta fart på mark-
naden. Projektet rekommenderar att man från myndighetshåll vidare utreder hur mark-
nadsförutsättningarna för trafiksäkerhetshöjande åtgärder för åkerier kan förbättras. 
 

8 VTI rapport 658 



 

UPPÅT – Follow-up of road carriers’ traffic safety work 

by Magnus Hjälmdahl, Tania Dukic and John Pettersson∗

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
During the last 10 years, about 100 people are annually killed in crashes in which heavy 
trucks are involved. This makes traffic with heavy goods vehicles to one of the major 
traffic safety problems in Sweden. The Road Traffic Inspectorate expects that about 
3–4 times more people are killed per driven kilometre for heavy goods vehicles 
compared to passenger cars or light trucks. Studies of speed behaviour has shown that 
truck drivers are worse than car drivers to keep the speed limit. Moreover, the average 
speed of heavy trucks with trailers increased by over 5 km/h since 1996. Another safety 
issue related to heavy traffic (even though to a lesser extent than high speeds) is that the 
use of seatbelt is low among truck drivers. In 2004, the seatbelt use for drivers of heavy 
trucks was 33–38 percent, and in-depth studies of fatal accidents have shown that 11 of 
17 drivers could have survived if they had used seatbelt.  

This project aims to study whether truck drivers speed and seatbelt usage can be 
improved using an ITS platform, combined with knowledge and motivation. To study 
this, a field operational test including eleven hauliers has been carried out. The ITS 
platform includes an ISA-function, an advanced seatbelt warning which is activated at 
speeds above 15 km/h and cannot be bypassed by fastening the belt behind the back and 
a logging function that allows the monitoring of driving behaviour. Three different 
warning and monitoring strategies have been studied, one was voluntary use and 
monitoring of behaviour, the other voluntary use and monitoring of behaviour in 
addition to a bonus, and the third strategy consisted of a predefined user interface and 
monitoring of behaviour. The aim was to see how well the monitoring worked in 
changing behaviour and to see whether the effect was improved further by using either 
the carrot or the stick.  

A prerequisite, and in part a restriction in the project, has been a dependency of the 
hauliers interest and willingness to cooperate. As it turned out there was interest but it 
was not sufficient to make sure that training and monitoring could be implemented in a 
fully satisfactory manner. It turned out to be very difficult to gather the drivers for the 
training and the monitoring and follow-up varied among the companies. The effect of 
this is that it was primarily for the predefined user interface that automatically gave 
feedback to drivers that had an effect. There were also signs that the bonus had an effect 
but the effect was relatively small and limited in time. The predefined interface however 
had a large effect; reducing the average speed on 90 km/h roads from around 78 km/h to 
74 km/h. Unfortunately this system had the lowest acceptance and already after a few 
weeks there was demands from the hauliers to make it less annoying, it turned out that 
drivers complained too much about it.  

A positive result of this study was that the drivers after all, were quite positive to have 
their driving monitored and did not see it as a problem that their managers or colleagues 
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could see how they where driving, a fear was otherwise that they would feel supervised 
and have their integrity violated. This was thus not a major problem.  

The conclusion is that the technology is mature to be used on a larger scale, the drivers 
are susceptible to the technology but lack the motivation to use it. There is also interest 
from shippers and hauliers to use and partly pay for the technology. However, there are 
a number of barriers that prevent the technology from being used on a large scale and it 
is likely that some sort of incentive from the authority is needed to boost the market. 
The project recommends that it is investigated how market conditions for road safety 
measures for hauliers can be improved. 
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1 Inledning 
Under år 2007 skattades trafikarbetet i Sverige till 77 476 miljarder fordonskilometer 
varav 5,9 procent hänfördes till lastbilar över 3,5 tons totalvikt. De senaste 10 åren har 
ca 100 personer årligen omkommit i kollisioner där tunga lastbilar är inblandade; detta 
gör lastbilstrafiken till ett av de större trafiksäkerhetsproblemen i Sverige (Vägtrafik-
inspektionen, 2006). I en PM från Vägtrafikinspektionen sammanfattar författaren att 
det omkommer ca 3–4 gånger fler personer per körd kilometer med tung lastbil jämfört 
med personbil eller lätt lastbil. Man konkluderar även att lastbilsförare är sämre än 
personbilsförare på att hålla hastighetsgränsen; ca 75 procent av trafikarbetet för tunga 
lastbilar på det statliga vägnätet uträttades över hastighetsgränserna medan motsvarande 
siffra för personbilar var ca 55 procent. Dessutom har den genomsnittliga hastigheten 
för tunga lastbilar med släp ökat med över 5 km/tim sedan år 1996. 

Den vanligaste orsaken till dödsolyckor med tunga lastbilar är mötesolyckor där person-
bilen av okänd anledning har kommit över på fel körbana. På grund av lastbilars höga 
vikt blir konsekvenserna ofta större än motsvarande kollision mellan personbilar. Denna 
typ av olyckor har minskat på senare år, troligtvis tack vara utbyggnaden av mittsepare-
rade vägar, t.ex. 2+1 vägar separerade med vajerräcken (Vägtrafikinspektionen, 2006). 

Ett annat säkerhetsproblem i samband med tung trafik (om än i mindre omfattning än 
höga hastigheter och mötesolyckor) är att användningen av bälte är låg bland lastbils-
chaufförer. Den 1 oktober 1999 blev det lag på att förare av tunga fordon ska använda 
bälte under färd. Lagändringen medförde att bältesanvändningen ökade med ca 15 pro-
cent från 5–7 procent till 20–27 procent för förare av tung lastbil respektive tung lastbil 
med släp. År 2004 hade bältesanvändningen ökat ytterligare till 33 respektive 38 pro-
cent (Cedersund, 2005). Enligt en genomgång av djupstudier av olyckor med omkomna 
lastbilsförare som Vägverket sammanställt hade 11 av 17 förare som inte använde bil-
bälte överlevt om de använt bilbälte. Totalt ingick 27 omkomna förare under åren 
1997–2000 i studien. Utöver de 17 som nämnts ovan hade tre använt bilbälte och för sju 
fanns det inte underlag för att fastställa om bälte använts (Vägverket, 2002).  

Ovanstående siffror visar på att det finns ett behov av att få ner andelen överhastighet 
för lastbilar och att öka bältesanvändningen. Detta är naturligtvis inte unikt för lastbilar 
utan gäller även för buss och personbilstrafik; lastbilar som trafikslag erbjuder dock en 
del unika möjligheter, men även svårigheter. En intressant skillnad mellan lastbilar och 
personbilar är att för lastbilar är oftast inte ägare och förare samma person. Det betyder 
att de val och prioriteringar som görs när en lastbil beställs utgår från ägarens behov och 
motiv och inte chaufförens. Detta kan få betydelse för val som t.ex. gäller bränsleför-
brukning kontra prestanda eller för tekniska system som påverkar förarens beteende på 
ett sätt som gynnar ägaren. Exempel på sådana system som har testats är en aktiv gas-
pedal som begränsade accelerationen som bl.a. posten testade i liten skala eller system 
som ger chauffören feedback för att köra så bränslesnålt som möjligt. 

Bakgrunden till det här projektet kommer från just ett tekniskt system som ger chauffö-
ren feedback på körbeteende för att uppnå en bränsleeffektivare körstil. Det systemet 
bygger på att förarnas beteende kontinuerligt registreras och sammanställs till månads-
rapporter som åkerierna kan använda för uppföljning, definiera mål, dela ut bonus etc.  

För ett sådant system är vinsten uppenbar för åkeriet då de kan spara bränsle, frågan i 
det här projektet är om det går att uppnå samma effekt då det gäller trafiksäkerhet. 

De drivkrafter som kan motivera åkerierna att uppmuntra trafiksäker körning som 
identifierades i inledningsskedet av projektet var att det kan påverka bränsleförbruk-
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ningen positivt, det kan vara bra ur marknadsföringssyfte och det kan minska kostnader 
för olyckor och reparationer. Potentiella krafter mot säker körning som identifierades 
var ökad leveranstid och motstånd i chaufförernas körkultur.  

Vad gäller motiv för förare att köra säkert så beror det mycket på åkeriernas inställning 
och hur de uppmuntrar bra beteende alternativt avskräcker dåligt. I en avhandling 
(Hjälmdahl, 2004) från Lunds Universitet publicerad i samband med Vägverkets stor-
skaliga projekt om Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA), 1999–2002 
konstaterades att det inte var tillräckligt att bara installera ett ISA-system i ett fordon för 
att förarna skulle hålla hastighetsgränsen (tvingande ISA-system undantagna). Man 
konstaterade att såvida inte förarna var motiverade att hålla hastighetsgränsen skulle 
systemet endast ha en begränsad effekt, medan de som ville hålla hastighetsgränsen fick 
ett bra stöd av systemet. Dessa förare körde dock redan utan ISA ganska nära hastig-
hetsgränsen så systemet hade en tendens att ”frälsa de redan frälsta”. 

Projektet UPPÅT har därför tagit sin utgångspunkt från de ovan redovisade projekten 
och dels tagit fram ett tekniskt system som ska hjälpa förarna att hålla hastighetsgränsen 
och att komma ihåg att använda bälte, men det tekniska systemet är också kompletterat 
med möjlighet att följa upp och uppmuntra ett trafiksäkert beteende för att öka motiva-
tionen hos förarna. Tekniken i kombination med de verktyg som används för att följa 
upp körbeteendet kallas fortsättningsvis Trafiksäkerhetstjänst eller TS-tjänst. 

 
1.1 Syfte 
Projektet syftar till att studera om lastbilschaufförers hastighetsanpassning och bältes-
användning kan förbättras med hjälp av ett tekniskt system i bilen kombinerat med 
kunskap samt uppföljning på chaufförernas hastighet och bältesanvändning.  

 
Figur 1  Den trafiksäkerhetsenhet som utvecklades inom projektet monterad i en lastbil. 
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2 Övergripande beskrivning av projektet 
UPPÅT projektet är indelat i tre större faser där den första handlar om att definiera vad 
som ska ingå i Trafiksäkerhetstjänsten samt utveckla och implementera tekniken, den 
andra handlar om att testa TS-tjänsten genom fältstudier och den tredje är analys av 
insamlad data. I tillägg till utveckling och utvärderingen av TS-tjänsten har fokus-
grupper med transportuppköpare genomförts som en del av utvärderingen. 

 
2.1 Utveckling av trafiksäkerhetstjänsten och teknisk beskrivning 
2.1.1 Utveckling av Teknisk plattform 
Det tekniska system som har utvecklats inom projektet bygger på en befintlig teknisk 
plattform, Co-Driver. Co-Driver är en plattform för effektivare kommunikationsflöde 
mellan chaufförer och åkare och kan följa upp information mellan olika fordon och 
åkerier. Det är möjligt inom Co-Driver att lägga ihop olika tjänster som till exempel 
orderhantering, tidrapportering, bränsleuppföljning och sparsam körning.  

Co-Driver plattformen baseras på en handdator med en tryckkänslig skärm som placeras 
i fordonet nära chauffören. Datorn är kopplad till bilens elsystem via en blackbox (en 
kopplingsdosa mellan datorn och övriga system som kan anslutas) och kan därigenom 
läsa ut data direkt från fordonet. Till datorn finns också en mobil uppkoppling som via 
GPRS hela tiden har kontakt med en central server som drivs av systemleverantören. På 
denna server samlas all registrerad data från alla bilar och åkerier som är med i försöket. 
Plattformen möjliggör också anslutning av ytterligare hårdvara eller givare av olika slag 
som t.ex. GPS, bälteslåsgivare, temperatursensorer, kortläsare.  

Systemet baserar all datalagring på att varje användare loggar in med sitt unika ID-
nummer. All data som är lagrad för en bil kan analyseras i efterhand antingen med av-
seende på chaufför eller fordon. Jämfört med andra system som ger feedback till föra-
ren, t.ex. ISA, så kan det här systemet även inkludera transportledningen (figur 2). 

”Traditionell” IS A i fordonet

Utökad IS A med log gning  - under pilottes ter i forskningssyfte

UP P ÅT´s ansa ts  inom IS A – även chefen och lunchrummet inkludera s ! 

”Traditionell” IS A i fordonet

Utökad IS A med log gning  - under pilottes ter i forskningssyfte

UP P ÅT´s ansa ts  inom IS A – även chefen och lunchrummet inkludera s !  
Figur 2  UPPÅT’s ansats jämfört med tidigare ISA-studier. 
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Teknisk beskrivning: hastighetsdata och fortkörning 
Den ISA-lösning som ingår i TS-tjänsten baseras på Vehcos plattform Co-Driver. Till 
den befintliga datorn kopplas en GPS antingen direkt eller via blackboxen, via denna 
GPS kan systemet hela tiden avläsa aktuell position, riktning samt hastighet1. I vissa av 
de fall där en blackbox används har även en givare hos bälteslåset varit tillkopplat. 

Lösningen har testats i olika utföranden: 

Utförande 1: Endast handdator med tillkopplad GPS 

I den här konfigurationen har man testat den enklaste och billigaste lös-
ningen. All data som systemet behöver samlas in endast via den anslutna 
GPS:en som kopplats direkt till handdatorn i fordonet. 

Utförande 2: Handdator med tillkopplad blackbox med GPS 

I den här konfigurationen har man möjlighet att utöver GPS:en samla in 
data direkt från fordonet. I första hand har man här valt att samla in 
hastigheten även via fordonets elsystem då detta medför att hastigheten 
finns tillgänglig även då fordonet är utan signal från GPS-satelliterna. 

Utförande 3: Handdator med tillkopplad blackbox med GPS samt bälteskoppling 

I den här konfigurationen har man via den tillkopplade blackboxen utöver 
utförande 2 också tillkopplat givare från chaufförens bälteslås. Detta 
kräver att fordonets bälteslås är utrustat med en bältesgivare. 

 
Fortkörningsindex 
För att mäta och utvärdera fortkörningar behövde en modell för ett fortkörningsindex 
(FI) utvecklas. Indexet definierades enligt Power modellens2 förutsättningar. Att räkna 
enligt Power modellen ger följande: Ju längre tid man kör för fort, desto högre värde får 
man och ju större hastighetsöverträdelsen är, desto snabbare ökar indexet. Indexet acku-
muleras för all körning chauffören gör och delas med den totala körsträckan. Indexet 
kan läsas av kontinuerligt på handdatorn och rapporteras till åkeriet med jämna inter-
valler (vanligtvis varje månad). Det rapporterade värdet tar således hänsyn till både hur 
stor andel av totala körsträckan man kört för fort samt med hur mycket man kört för 
fort. Kör chauffören på eller under hastighetsgränsen så ökar körsträckan utan att 
indexet påverkas vilket gör att det ackumulerade indexet sjunker, det går dock inte att 
”sänka sitt index” genom att t.ex. krypköra på motorvägen eftersom det endast är 
ökningen av körsträckan som sänker indexet. 
 

                                                 
1 När det gäller hastighetsinformation kan man hämta den från tre olika platser i en lastbil: Instru-
mentpanelen, Färdskrivare och Co-Driver. Samtliga system hämtar hastigheten från samma ställe 
(undantaget de fall då Co-Driver hämtar hastighet direkt från GPS). Instrumentpanelen manipulerar 
hastigheten och säkerhetsmarginaler kan läggas till. Co-Driver visar hastigheten direkt, utan manipu-
lationer. Som mest kan hastighetsangivelserna skilja med +/- 5 km/tim.  
2 Power modellen utvecklades av Nilsson (2004) för att beräkna hur en förändring i medelhastighet 
förändrar olycks- och skadekvot på en väg. Här har modellen använts för att beräkna ett fortkörnings-
index där den skyltade hastighetsgränsen har fått representera medelhastigheten och kvoten av den 
eventuella överhastigheten gentemot hastighetsgränsen beräknas. Modellen för döda och svårt skadade, 
dvs. kvoten i kubik har använts här. För en utförligare beskrivning av Power modellen se: Nilsson, G. 
(2004). Traffic safety dimensions and the power model to describe the effect of speed on safety. Tekniska 
högskolan. Teknik och samhälle. Lund University. 
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FI beräknas med följande ekvation:  
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där v = fordonets hastighet, vt = gällande hastighetsgräns, x = ett extra tillägg för tillåten 
hastighet för att möjliggöra viss fluktuation kring hastighetsgränsen, i det här fallet 
valdes 2 km/tim baserat på erfarenheter från det storskaliga ISA-försöket (Biding och 
Lind, 2002) och stot = totala körsträckan. 

Fortkörningsindexet används dels för att beskriva varje chaufförs körbeteende i månads-
rapporterna (se exempel i bilaga 1) men det användes också för att sätta upp mål för hur 
de skulle köra. I början av projektet angavs att FI skulle vara lägre än 5 som ett mål att 
uppnå och där FI 0–5 var ok, 5–20 krävde förbättring och över 20 var illa och skulle 
helst leda till att prestationen diskuterades igenom mellan chauffören och åkeriet. Mot 
slutet av projektet så höjdes ribban något och FI > 4 blev den nivå som skulle uppnås. 

 
Vägdata i plattformen 
För att få en fungerande ISA lösning i TS-tjänsten kompletterades Co-Driver platt-
formen även med specialframtagen mjukvara. Co-Driver är modulbaserad och nya 
moduler kan enkelt programmeras och läggas till plattformen. Den specialframtagna 
mjukvaran kallas Co-Driver trafiksäkerhetstjänst. 

Till denna TS-tjänst används Vägverkets nationella vägdatabas (NVDB). NVDB är ett 
samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, skogsindustrin, Lantmäteriet och 
Vägverket, där Vägverket är huvudman. NVDB är en rikstäckande vägdatabas med 
aktuella kvalitetsdeklarerade data. Databasen ska tillgodose behovet, även på lång sikt, 
av grundläggande väginformation och vara tillgänglig för både offentliga och kommer-
siella aktörer. 

NVDB innehåller ett nationellt gemensamt vägnät med data om länkar och noder samt 
en uppsättning grundläggande vägdata. NVDB:s vägnät kan användas som ett lång-
siktigt stabilt nationellt referenssystem för koppling av olika slags uppgifter till vägar. 
NVDB:s vägnät omfattar statliga, kommunala och enskilda vägar, tillsammans mer än 
560 000 km. Datainsamling sker i samverkan mellan Sveriges kommuner, Skogs-
näringen, Vägverket och Lantmäteriet. 

Genom NVDB kan Co-Drivers TS-tjänst identifiera gällande hastighet på de vägar där 
fordonet framförs. 

 
2.1.2 Trafiksäkerhetsfunktionen  
Co-Drivers TS-tjänst ger en unik överblick över trafiksäkerheten på ett åkeri. Tjänsten 
hjälper chauffören att veta vilken hastighet som gäller på vägen just där lastbilen förs 
fram. Chauffören får också hela tiden information om han överstiger gällande hastig-
hetsgräns eller om han kör utan att ha kopplat bältet. Det är även lätt att se hur stor del 
av körningen som följer företagets riktlinjer om bältesanvändning och hastighet. På 
kontoret kan översiktliga rapporter tas fram (se bilaga 1) och följas upp varje månad. 
Co-Drivers TS-tjänst är ett verktyg som hjälper till att följa upp trafiksäkerhetspolicyn 
på åkerierna. 

VTI rapport 658 15 



 

2.1.3 Gränssnittet 
Gränssnittet (även kallat GUI vilket står för Graphical User Interface) är framtaget 
enligt Co-Driver plattformens gränssnittsprinciper. Grunderna baseras i att text och 
knappar är stora och tydliga för att det skall vara enkelt att se även vid en snabb titt 
under körning. Alla knappar är markerade genom att de har en blå nyans, vilket ger 
användaren information om var på skärmen man kan trycka enligt figur 3.  

 

 
Figur 3  TS-tjänstens gränssnitt (2 varianter av handdatorer). 
 

Huvudfönstret för TS-tjänsten visar först och främst chaufförens FI. Utöver indexet 
visas här även fem fält som med röda markeringar ger direkt feedback till chauffören 
när en hastighetsöverträdelse sker; ju grövre överträdelse ju fler markeringar tänds. Om 
systemet har bältesloggning anslutet så visas även en symbol för om bältet är kopplat 
eller ej. Från huvudfönstret kan man även välja att gå till de inställningar som är 
tillgängliga för TS-tjänsten. 

16 VTI rapport 658 



 

 
Huvudfönster för TS-tjänsten Övergripande inställningar 
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Ytterligare 
inställningar 

 

Figur 4  TS-tjänstens gränssnitt (vänster) och inställningsmöjlighet (höger). 
 

TS-tjänstens gränssnitt består av följande information (se även figur 4):  

• Fortkörningsindex (på bilden 4,2): I denna ruta visas information om ditt FI 

• Röda varningsmarkeringar (på bilden 2 röda markeringar) det finns möjligheter 
att totalt 5 markeringar tänds. Dessa är en visuell representation på hur mycket för 
fort chauffören kör just nu: Ju fler tända markeringar desto mer kör chauffören för 
fort, inga tända markeringar så kör chauffören lagligt 

• Hastighetsgräns (på bilden 30 km/tim): Här visas den skyltade hastigheten på den 
väg där chauffören kör just nu 

• Bältessymbol (i figur 4 ett grått bälte som inte är kopplat): Indikerar om bältet är 
kopplat eller ej. Är bältet kopplat visas istället en grön symbol där bältet är 
ihopkopplat.  

 

Bältesloggning sker när chauffören kör fortare än en fördefinierad hastighet med 
fordonet utan att bältet är kopplat, t.ex. kan systemet ställas in så att loggning startar 
först när 15 km/tim uppnås. Detta för att chauffören skall kunna köra på parkeringar och 
lastzoner utan bältet kopplat utan att loggning sker. 

Om systemet inte är anslutet till en givare för att mäta bältesanvändningen så visas inte 
symbolen alls i gränssnittet. 
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Huvudfönstret återger endast om loggning sker eller inte, vill chauffören se hur om-
fattande körningen varit utan bälte måste man gå till inställningsfönstret för bältes-
loggningen. Där framgår ett procentvärde för hur stor del av körtiden över inställt 
gränsvärde som varit utan bälte, se figur 5. 

 

 
Inställningar kring fortkörningsloggning Inställningar kring bältesloggning

Figur 5  Inställningsmöjligheter i TS-tjänsten. 
 

• Inställningar: Flera inställningar kan göras på samma sätt som i andra tjänster inom 
Co-Driver. Alla inställningar kan även styras centralt via en konfigurationsportal på 
en server som drivs av systemleverantören. I portalen kan varje inställning ställas in 
med grundvärden för respektive enhet, kund, fordon och/eller användare. Följande 
inställningar kan göras som är knutna till TS-tjänsten: 

- Val om släp är tillkopplat eller ej. 
(Detta påverkar vilken hastighet som används i TS-tjänsten, är släp tillkopplat 
ger det att max tillåten hastighet är 80 km/tim istället för 90 km/tim.) 

- Val om påminnelse släpvagn  
Är påminnelsen vald så påminner systemet användaren att ändra om släp är 
kopplat eller ej. 

- Val om ljudvarning skall finnas då man kör för fort eller kör utan bälte 

- Volym för eventuell ljudvarning, inställbart i 10 gradig skala. 

- Val om Visuell varning skall finnas då man kör för fort eller kör utan bälte. Den 
visuella varningen innebär för fortkörning att huvudfönstret visas så fort man 
kör för fort. För bältesloggningen innebär den visuella varningen att ett fönster 
med en stor bältessymbol visas om man kör utan bälte.  

Dessa visuella varningar aktiveras oberoende av vilket fönster som för 
närvarande är aktivt. När chauffören återgår till laglig körning återgår systemet 
från den visuella varningen till det fönster som var aktiv innan överträdelsen. 
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- Nollställning av visat värde för fortkörning samt bälte. 
Det värde som visas för FI samt bältesloggningen kan nollställas i gränssnittet. 
Detta gör att chauffören kan mäta sig själv i olika perioder. Värdet nollställs 
endast i visningen för chauffören. Det loggade värdet som samlas in i systemets 
databas nollställs inte. 

 
2.1.4 Konfiguration 
Co-Driver plattformen erbjuder flexibilitet genom att varje tjänst är konfigurerbar. 
Konfigurationen kan fjärrstyras från Vehcos konfigurationsportal och kräver ingen 
manuell handpåläggning i handdatorn. Vad som är konfigurerbart skiljer sig mellan 
varje tjänst. 

I TS-tjänsten är det konfigurerbart om loggning skall ske utan gränssnitt eller med 
gränssnitt. Detta är ett specialfall som användes för att samla in data på förarnas 
beteende innan TS-tjänsten aktiverades. Då samlades all data in men TS-tjänsten och 
dess gränssnitt var inte tillgängligt för chaufförerna för att inte påverka chaufförens 
beteende. Detta är det som i resultatredovisningen kallas för ”föremätning”. 

Det är också konfigurerbart vilka inställningar som chauffören skall ha tillgång till. Alla 
inställningar kan ha förinställda värden, t.ex. med avseende på om ljud är aktiv eller inte 
samt vilken volym som skall gälla. Hur länge en ljudvarning skall vara aktiv är också ett 
exempel på konfiguration som kan göras. 

 
2.1.5 Insamling av hastighetsdata i CoDrivers trafiksäkerhetstjänst 
När hastighetsdata lagras på handdatorn organiseras den i så kallade ”records”. Varje 
”record” innehåller hastighetssamplingar för en viss hastighetsgräns. I ett ”record” 
grupperas enskilda hastighetssamplingar efter det närmaste heltalet för samplingens 
värde (avrundat uppåt). För varje sådant heltalsvärde ackumuleras tiden i sekunder som 
fordonet har framförts i den hastigheten. Fordonets hastighet läses normalt av flera 
gånger per sekund eller vid statusförändring som t.ex. ny hastighetsgräns. 

Nedan är ett exempel på hur en record kan se ut (hastighetsgräns 30 km/tim). 

 
Tabell 1  Exempel på hur data lagrats från handdatorn. 

Speed limit: 30 

speed seconds 

... ... 

28 78.939791 

29 101.981987 

30 567.197381 

... ... 
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Här ser man t.ex. att fordonet har framförts i 28 km/tim på 30-sträcka i totalt 78,9 sek. 
Om nästa hastighetssampling är exempelvis 27,8 km/tim (och hastighetsgränsen är 
30 km/tim) så kommer tiden från föregående sampling adderas på raden för 28 km/tim. 

Observera att systemet inte sparar tidpunkt för hastighetssamplingar, den ackumulerade 
tiden för en viss hastighet behöver inte heller komma från kontinuerliga samplingar. 

Systemet upprätthåller en uppsättning med records. Varje gång en ny hastighetsgräns 
detekteras kontrolleras om det redan finns en påbörjad record för hastighetsgränsen, i så 
fall används denna och hastighetssamplingar kommer att adderas till de hittills ackumu-
lerade värdena. Om det inte finns någon befintlig record för hastighetsgränsen kommer 
en ny att skapas. Alla hastighetssamplingar som inte kan hänföras till någon hastighets-
gräns kommer att lagras under en särskild record. Detta kan t.ex. ske då NVDB saknar 
information för den väg fordonet befinner sig på eller om GPS:en saknar täckning i 
tunnlar eller liknande. 

När den ackumulerade tiden för en record överskrider ett visst värde (som defaultvärde 
används en timme) skickas den över till servern som lagrar den i databasen. För att 
förhindra att records för mer ”sällsynta” hastighetsgränser blir liggande på klienten 
finns det också en gräns för hur lång tid det får gå från det att en record har skapats till 
dess att den postas till servern. Denna tid är som default 12 timmar. Systemet sparar 
också kontinuerligt ner records från arbetsminnet till disk för att förhindra dataförlust. 

Förutom hastighetsgräns och ackumulerade tider för hastigheter lagras en del andra data 
för varje record: 

• Tidpunkt då recorden skapades (= tid för första hastighetssamplingen) 
• Tidpunkt då recorden avslutades (= tid för sista hastighetssamplingen) 
• Id för användaren  
• Om användaren angett att släp är tillkopplat till fordonet 
• Vägtyp. Antingen motorväg eller okänd. NVDB ger inte någon information om 

detta, därför används hastighetsgränsen för att avgöra om det är motorväg eller 
inte 

• Den hastighetsgräns som visas för användaren (modifierad av vägtyp och 
förekomst av släp) 

• Om användaren har gränssnitt aktiverat. 

 

Om användaren har angett att TS-tjänsten hastighetsgräns inte stämmer överens med 
den skyltade. (Det fanns möjlighet för förarna att felrapportera om den hastighetsgräns 
som angavs av TS-enheten inte stämde överens med den skyltade hastigheten.) 

 
2.1.6 Insamling av bältesdata i Co-Drivers trafiksäkerhetstjänst 
Bältesdata i klienten organiseras genom statusändringar sparade som loggmeddelanden. 
Utgångspunkten är att loggning av statusförändring sker när bältesstatus förändras. Vid 
loggningen sparas ackumulerad tid med respektive utan bälte kopplat samt antal uttag-
ningar och isättningar av bältet. Dessa parametrar sparas med avseende på en inställd 
hastighetsgräns. Det vill säga tid under inställd hastighetsgräns samt tid lika med eller 
över inställd hastighetsgräns. Detta för att ha möjligheten att särskilja på körning inom 
parkeringsplatser m.m. Slutligen sparas även senaste kända hastighet innan loggning. 
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2.2 Genomförande av fältstudier 
Den här studien är upplagd med flera olika moment från projektstart i början på 2006 
till datainsamlingen avslutades i slutet på 2008 (figur 6). År 2006 ägnade sig projekt-
gruppen åt att utveckla TS-tjänsten, rekrytera åkerier och installera handdatorerna i 
fordonen. År 2007 slutfördes installationsarbetet och datainsamlingen genomfördes. 
Datainsamlingen pågick till och med vecka 50, 2007. 

I samband med att datainsamlingen påbörjades genomfördes en utbildning av chauffö-
rerna på respektive åkeri, dels för att instruera om hur TS-tjänsten fungerade men även 
allmänt om trafiksäkerhet och syftet med projektet. 

Utbildningen av chaufförerna genomfördes med tre olika metoder: 

1. Utbildning av Vehco på plats hos åkeriet, ett pass på 2 timmar 

2. Egen utbildning genom självstudier där chaufförerna fick material utskickat 

3. Egen utbildning genom att någon ansvarig hos kunden genomförde utbildningen 
via utskickat material eller där denne utbildats av Vehco 

Utbildningen enligt alternativ 1 ovan innehöll: 

• En film som visar på riskerna med för hög hastighet anpassad för tung 
trafik (”Farten gör skillnad”, Vägverket) 

• En allmän presentation innehållande fakta och fördomar om trafik-
säkerhet samt motivation för att öka intresset för UPPÅT-konceptet 

• En presentation om hur TS-tjänsten fungerar och används 

• En folder innehållande en kort beskrivning av TS-tjänsten delades ut 
(bilaga 2). 

 

Grundtanken i projektet var att alla skulle utbildas enligt metod 1 ovan. Det visade sig 
dock vara mycket svårt att få åkeriföretagen att avsätta tid och personal för detta. För att 
alla chaufförerna skulle få eller åtminstone ha möjlighet att få en utbildning utformades 
alternativ två och tre. 

Innan chaufförerna fick utbildningen, genomfördes en enkätundersökning om deras 
inställning till trafiksäkerhet. 

Datainsamlingen inleddes med en föremätningsperiod där data lagras utan att TS-
tjänstens gränssnitt är aktiverat. Detta innebar att all data lagrades utan att chaufförerna 
fick någon feedback på hur de körde, dessa data användes som representativt för deras 
normala körstil, så kallad baseline. Efter ca en månads föremätning aktiverades TS-
tjänstens gränssnitt och eftermätningsperioden inleddes. I samband med detta påbörja-
des även uppföljning och bonusutdelning som pågick under större delen av 2007. 

Eftermätningsperioden avslutades med genomförandet av en andra enkätundersökning 
som återigen behandlar deras inställning till trafiksäkerhet men även deras inställning 
till TS-tjänsten, uppföljningen, ev. bonus samt studien i sig.  

Projektet avslutades med två fokusgrupper med uppköpare av transporter under våren 
2008 som syftade till att ta reda på vilka kommersiella aspekter som finns för trafik-
säker körning och intresset för ett uppföljningssystem. 
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Figur 6  Schema av alla planerade aktiviteter i projektet från början på 2006 till våren 
2008. 
 
2.3 Utvärdering 
Utvärderingen i projektet är uppdelad i två moment där det första syftar till att genom 
fältstudier undersöka hur effektiv TS-tjänsten i kombination med uppföljning och bonus 
varit för att förändra lastbilschaufförers körbeteende utifrån ett säkerhetsperspektiv. Det 
andra momentet syftar till att undersöka de kommersiella förutsättningarna för koncep-
tet och vilken vilja det finns hos transportköpare att ställa krav på hastighetsuppföljning. 

Planeringen av utvärderingen började redan i februari 2006 med att välja vilka paramet-
rar som skulle användas för att mäta trafiksäkerhet, hur försöksupplägget skulle se ut, 
vilka som skulle ingå i utvärderingen samt utreda etiska aspekter. 

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen följer i kapitel 3. 
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3 Metoder 
3.1 Loggning; Kördata och analys 
De handdatorer som fordonen i projektet var utrustade med möjliggjorde loggning av 
hur de körde. Data som loggades sparades i handdatorn och skickades till en central 
server via det mobila nätet. Eftersom data skickades via det mobila nätet var det nöd-
vändigt att begränsa mängden data vilket även medför vissa begränsningar av möjliga 
analyser. Det fanns t.ex. ingen möjlighet att spara ner data kopplat till position vilket 
hade möjliggjort noggrannare analyser. Loggningen innehöll även information om 
chauffören var bältad (på de fordon där sådan loggning var möjlig) och hur de inter-
agerade med systemet. 

Alla chaufförer loggades i ca en månad innan de fick systemet aktiverat, därefter körde 
de med systemet i minst tre månader. 

I dataanalysen har chaufförerna jämförts före och efter aktivering av gränssnittet och 
fokus har varit att titta på hur hastighetsbeteendet påverkas över tid. Data för varje 
chaufför har beräknats för varje hastighetsgräns uppdelat per vecka. Hur mycket varje 
chaufför har kört på varje hastighetsgräns kan ju variera per vecka vilket medför en viss 
skakighet i data, detta är särskilt tydligt på 30- och 50-vägar där den totala körsträckan 
inte är så lång och där variationen i hastighet är ganska stor. Antalet veckor som 
chaufförerna har kört med systemet varierar, det kan också finnas veckor där chauffö-
rerna inte har kört pga. av semester, sjukdom etc. I analysen har vi tittat på de första 
10 veckorna och skälet till detta är dels att antalet chaufförer sjunker därefter, men det 
visade sig också att de intressantaste effekterna fanns de första veckorna. 

Statistiskt signifikanta skillnader är kontrollerade på 95 %-nivån om inte annat anges. 

 
3.2 Enkätundersökning; förarnas åsikter 
Under försökets gång fick de chaufförer som deltog svara på två enkäter, en innan 
försöket påbörjades och en mot slutet av försöket. Syftet med enkäterna var att kunna 
fånga vad chaufförerna tyckte dels om systemet de testat, dels vilka inställningar de 
hade när det gällde trafiksäkerhet. Enkäterna kompletterar kördata genom att belysa och 
förklara deras åsikter.  

Den första enkäten distribuerades antingen via post eller fylldes på plats i samband med 
utbildningen på åkeriet. Den behandlade frågor om trafiksäkerhet, attityder till hastig-
het, bilbälte och alkohol/bilkörning, prioriteringar mellan t.ex. säkerhet, bränsle och tid 
men även de förväntningar på systemet som chaufförerna kunde ha. 

Den andra enkäten efter efterperioden delades även den ut som en postenkät eller 
lämnades till chaufförerna på åkerierna. Enkäten behandlade i stort sett samma frågor 
som föreenkäten men fokuserar mer på hur man har upplevt systemet och hela försöket. 
Berörda chaufförer i grupp 2 fick även svara på frågor om eventuella konflikter mellan 
TS-tjänsten och bränsletjänsten. 

 

VTI rapport 658 23 



 

3.3 Fokusgruppsamtal om marknadspotential och transport-
kvalitet 

Fokusgrupper användes för att studera om det finns kommersiella möjligheter för ett 
system som får lastbilschaufförer att köra trafiksäkrare. Fokusgrupperna utfördes i 
samarbete med Vägverket och Ecoplan AB.3 Två tillfällen med fokusgruppdiskussioner 
genomfördes och de riktade sig mot upphandlare av transporter; de grupper som valdes 
ut representerade dagligvaruhandeln och uppköpare av transporter inom och åt fordons-
industrin. 

Fokusgruppdiskussionerna utfördes av två personer från VTI där den ena ledde fokus-
gruppen och den andra förde anteckningar. Fokusgruppdiskussionen spelades också in 
på diktafon ifall man behövde gå tillbaka och kontrollera några fakta. Under fokus-
gruppdiskussionen försökte personalen från VTI att leda så lite så möjligt utan istället 
fick diskussionen styras ganska mycket av deltagarna själva. För att ändå se till så att 
diskussionen hölls inom rätt område hade ett antal frågor förberetts för att styra diskus-
sionen på rätt spår igen och för att använda som bränsle om diskussionen dog ut.  

Frågorna som förberetts var: 

1. Är trafiksäkerhet en faktor vid upphandling av transporter? 
a. Varför/På vilket sätt? 
b. Varför inte? 

2. Påverkar ni idag? 
a. Varför/varför inte? 

3. Hur stor möjlighet för påverkan upplever de att de har på åkerier och chaufförer? 
a. Om inte, vilka aktörer har då möjlighet att påverka? 

4. Finns det någon betalningsvilja för trafiksäkerhet? 

5. Vilken uppföljning skulle ni vilja ha på åkerierna? 
a. Vilka parametrar (alkohol/bälte/hastighet) 
b. Vilken form (rapporter/intyg/certifiering) 

Vilka trafiksäkerhetskrav skulle ni vilja ställa på åkerierna? 

 
3.4 Studiedesign 
Studien är upplagd som en före/efter studie där chaufförerna först svarade på en enkät 
samt under ca en månads tid körde med dataloggning men utan systemet aktiverat. 
Därefter har de kört under ett antal månader med systemet aktiverat; denna period har 
varierat mellan 1 och 273 loggade dygn för olika chaufförer beroende på när systemet 
installerades och aktiverades i deras bilar samt hur mycket de kört, samtliga chaufförer 
har dock loggats till och med vecka 50, 2007. De chaufförer som endast körde ett fåtal 
dygn och/eller inte hade föredata registrerat inkluderades inte i dataanalysen. 

Alla chaufförer som har deltagit i försöket har haft en handdator i sin lastbil med TS-
tjänsten men de har varit konfigurerade något olika. Det har funnits tre olika varianter, 
A, B och C där: 

                                                 
3 Ecoplan arbetar som konsulter inom miljö, etik och hållbar utveckling och stödjer Vägverket i deras 
uppgift att verka för att fler med befogenhet att påverka transporter tar ansvar för miljö och trafiksäkerhet. 
Deras kontaktnät genom detta uppdrag utnyttjades för att få ihop fokusgrupperna. 
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A. innefattar att de chaufförerna får månadsvis uppföljning på hur de har kört 
genom månadsrapporter men ingen bonus delas ut till de som har kört bäst och 
de får fritt välja om de vill använda stödet från TS-tjänsten eller inte 

B. innefattar månadsvis uppföljning enligt alternativ A men i tillägg får chauffö-
rerna en bonus utdelad om de uppnår ett förbestämt mål, dvs. att de hamnar 
under den nivå som förbestämts till FI > 54. I det här projektet bestod bonusen 
av två biobiljetter 

C. även det innefattar månadsvis uppföljning enligt A men där de inte får välja om 
TS-tjänsten skall vara aktiv eller inte utan den är hela tiden på, till skillnad från 
B får de ingen bonus om de uppnår målet. I praktiken betyder det att om de kör 
över hastighetsgränsen kommer en visuell varning samt en ljudvarning aktiveras 
tills hastigheten har gått ner till hastighetsgränsen igen. 

 

Syftet med denna uppdelning är att se dels hur stor effekt systemet har i sitt grundut-
förande, dels att se hur chaufförerna påverkas om man ändrar på några parametrar. 

 
3.5 Urval av åkerier 
Urvalet av åkeri till försöket kommer utifrån Vehco’s kundregister. Detta medför att 
åkerierna troligtvis har en positiv inställning till att jobba aktivt med förbättringar inom 
trafiksäkerhet och därmed göra ett bra motivationsarbete. Av de utvalda åkerierna har 
chaufförerna delats in i två huvudgrupper utifrån vilken tidigare erfarenhet chaufförerna 
har haft av Co-driver systemet. Den ena gruppen (grupp 1 i tabell 2) har ingen tidigare 
erfarenhet av systemet och representerar en normalchaufför. Grupp 2 i tabell 2 har 
tidigare kört med en funktion för sparsam körning som ingår som en applikation i Co-
driver. Den funktionen påverkar bland annat topphastigheten så de chaufförerna har 
därför troligtvis en initial påverkan på hastigheten och sitt körbeteende, åtminstone på 
de vägar där det är möjligt för en lastbil att köra i hastigheter över 80 km/tim. Samtliga 
åkerier kör i huvudsak fjärrtrafik. 

Ett och samma åkeri (eller väl avgränsad del av ett åkeri) har alla sina bilar i samma 
undergrupp så att inte några chaufförer inom åkeriet får enbart uppföljning medan andra 
dessutom får en bonus. Risken är då att de olika grupperna påverkar varandra. 

Dessa två grupper tillsammans med de tre varianter av systemet gör att försökspopula-
tionen delas in i sex olika grupper enligt tabell 2 nedan. 

                                                 
4 Nivån FI > 5 sattes i början på projektet, denna nivå sänktes ytterligare mot slutet av projektet till FI > 4. 
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Tabell 2  Försöksdesign. 

  Uppföljningsstrategi Gränssnitt Före aktivering 
av TS 

Efter aktivering 
av TS 

A1 Uppföljning Frivillig – TS* 

B1 Bonus Frivillig – TS*  

G
ru

pp
 1

 

C1 Uppföljning Förbestämt – TS* 

A2 Uppföljning Frivillig Bränsle Bränsle + TS* 

B2 Bonus Frivillig Bränsle Bränsle + TS*  

G
ru

pp
 2

 

C2 Uppföljning Förbestämt Bränsle Bränsle + TS* 

*TS = Trafiksäkerhetstjänsten 

-: Co-driver kommer att finnas i bilen och registrera data dock kommer chauffören inte att kunna använda TS-tjänsten. 

 

Målet i studien var att 120 chaufförer skulle deltaga, fördelat på 20 chaufförer per 
grupp. Under rekryteringen uppnåddes detta, däremot så föll några bort under försöket 
pga. tekniska problem eller byte av tjänst eller liknande. Det var dessutom ett stort antal 
chaufförer som testade på systemet någon gång men inte genomförde en kontinuerlig 
testperiod och de ingår därför inte i studien. 

Totalt blev det elva åkerier som deltog i studien och det var 83 förare som inkluderades 
i analysen av logdata, det föll alltså bort nästan en tredjedel. Till viss del kompenserades 
detta bortfall av att skillnaden mellan grupp 1 och 2 enligt tabell 2 var så liten att de inte 
behövde analyseras som olika grupper, se kapitel 5.1.1. 

 
3.6 Förväntade resultat 
De resultat man förväntar sig behandlar dels TS-tjänsten i allmänhet, dels den effekt 
som uppnås av att chaufförerna får en bonus jämfört med grundutförandet och även den 
effekt som uppnås av ett förbestämt gränssnitt jämfört med grundutförandet. 

Förväntade resultat för TS-tjänsten: 

Vi förväntar oss en effekt genom att implementera trafiksäkerhetsfunktionen 
jämfört med utan. Denna effekt kommer att synas genom att: 

- Medelhastigheten sjunker på alla typer av vägar 
- Fortkörningsindex (FI) blir lägre  
- Andelen bältesanvändning blir högre. 

 

Förväntade resultat av uppföljningsstrategi och bonus: 
Vi förväntar oss en större effekt när chaufförerna får en bonus som komplement 
till uppföljningen (som består av att diagram med hur de kört under månaden 
sätts upp i fikarummet så att alla inom åkeriet kan se, dock är chaufförerna oftast 
anonyma och endast identifierade med ett nummer). 
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Förväntade resultat av gränssnittet 
Vi förväntar oss att förbestämt gränssnitt ger en större effekt än frivilligt gräns-
snitt när det gäller körhastighet. Dock förväntar vi oss att acceptansen kommer 
att vara lägre för chaufförer som använder det förbestämda gränssnittet. 

 

För undersökning av kommersiella aspekter har vi inga hypoteser utan det är en rent 
explorativ studie som syftar till att mäta de åsikter och attityder som finns vad gäller att 
upphandla trafiksäkra transporter. 

 
3.7 Etik 
Att registrera hur folk kör och i det här fallet även att registrera lagbrott kräver en del 
eftertanke vad gäller forskningsetiska frågor. Det finns även en lag om etikprovning 
som kräver att viss forskning godkänns av en Etikprövningsnämnd och det här projektet 
bedömdes av projektgruppen ligga i gränslandet för vad som var nödvändigt att prova. 
För att säkerställa att vi höll oss inom lagen skickades en ansökan in till den regionala 
etikprövningsnämnden i Linköping. Ansökan beskrev syftet med studien, hur studien 
skulle läggas upp frågeformulär, enkäter, information till försökspersoner och liknade 
material. En vikig aspekt som nämnden vill försäkra sig om är att försökspersonernas 
integritet är beaktad och att de är fullt informerade om vad försöket går ut på samt 
samtycker till detta.  

Nämndens beslut blev för det första att projektet inte löd under lagen om forsknings-
etisk provning och att deras uttalande endast var att anses som rådgivande. Nämnden 
ansåg vidare att man inte borde registrera körbeteende utan samtycke så som valdes att 
göra i föreperioden. 

Hänsyn har tagits till nämndens uttalande och för att kunna säkerställa att data som 
registrerades i föreperioden var representativt för normalt körbeteende och inte påverkat 
av studien, men att integriteten för försökspersonerna ändå var beaktad, valdes att samla 
in data men att hemlighålla den för samtliga förutom de inblandade projektmedlem-
marna på VTI och Vecho. Man var även noga inom projektet att alltid behandla data på 
gruppnivå. 
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4 Juridiska frågor 
Det finns ett antal juridiska och etiska frågor av intresse när det gäller att logga hastig-
hetsbeteende. Dessa frågor rör dels integritet men också vad som händer vid en ev. 
olycka. Inom detta projekt har vi börjat nysta i frågan men den är ännu inte helt utredd. 
Vad som gäller vid en olycka t.ex. och om det är chauffören som äger data eller om 
polisen har rätt till den måste eventuellt testas i ett riktigt fall innan frågan får sitt svar. 
En av Vägverkets jurister tittade på frågan och gav följande utlåtande: 

”I det förevarande aktualiseras framförallt dels frågan om vad som utgör en 
personuppgift i lagens mening, dels frågan om vad som utgör en personuppgift 
om en lagöverträdelse.  

Personuppgiftsbegreppet är grundläggande för personuppgiftslagens (1998:204) 
tillämpningsområde. Begreppet har dock utan tvekan givits en förhållandevis 
vid innebörd. För det första kan det diskuteras vad som över huvud taget är en 
uppgift som avser en person och inte endast en uppgift om t.ex. ett skeende. För 
det andra kan det diskuteras när uppgifter verkligen avser en unik identifierbar 
fysisk person. Uppgifter om fysiska föremål kan vanligtvis hänföras till en viss 
ägare eller en viss brukare. Uppgifter om ett skeende där det fysiska föremålet 
t.ex. framförts kan därför normalt hänföras till personer som varit mer eller 
mindre inblandade. När det gäller personuppgiftsbegreppets tillämpning i den 
konkreta studien råder inte någon egentlig tvekan om att behandling av upp-
gifter om aktivitet tillsammans med tillgängliga övriga uppgifter – även om de i 
viss utsträckning aggregeras på gruppnivå – i vart fall till del utgör en behand-
ling av personuppgifter.  

När det gäller gränserna för vad som utgör en personuppgift om lagöverträdelse 
kan det vara nödvändigt att göra en gränsdragning mellan vad som är en 
personuppgift om en lagöverträdelse och vad som är en uppgift om ett faktiskt 
skeende som utgör ett brott. I det aktuella fallet är syftet med tillämpningen i 
viss utsträckning att klarlägga det faktiska skeendet kopplat till enskilda 
personer. Bedömningen blir därför att det kan handla om en behandling av 
personuppgifter om lagöverträdelser. 

Myndigheter som vill utföra forskning som innefattar behandling utan samtycke 
av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. måste ha ett sådant godkännande 
som framgår av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor. 

Med hänsyn bl.a. till vad som ovan anförts har ett sådant godkännande in-
hämtats.” 
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5 Resultat 
Resultatet är uppdelat i fyra delar, hur chaufförerna körde baserat på kördata, vad de 
tyckte baserat på enkäterna, företagsledningarnas arbete med motivation och uppfölj-
ning och vad transportköparna tyckte baserat på fokusgrupperna. 

 
5.1 Hur kör chaufförerna 
5.1.1 Skillnad mellan grupper utan TS-systemet 
Alla chaufförer har kört både med och utan TS-systemet, ett antal av chaufförerna hade 
dock kört med en bränslebesparande tjänst innan försöket började. Denna tjänst gav 
chaufförerna feedback utifrån ett antal kriterier och en av dem var om de körde över en 
förbestämd maxhastighet. Vilken hastighet det är kan variera mellan åkerier men ligger 
typiskt på 83 km/tim men kan i något fall variera upp till 86 km/tim. 

En jämförelse mellan de chaufförer från företag med fordon redan utrustade med 
bränsletjänsten och chaufförer som inte kört med detta visar dock att det är mycket små 
skillnader mellan grupperna. Skillnaden är endast signifikant på 90-vägar och där har de 
nya kunderna en medelhastighet som är 0,4 km/tim högre än de som kör med bränsle-
tjänsten. På övriga vägar är variationen i hastighet större och skillnaden blir därför inte 
signifikant även om skillnaden som syns i figur 7 är större på andra vägar. Slutsatsen är 
att nya kunder och de som haft bränsletjänst innan är så pass lika att de kan behandlas 
som en grupp i analysen av efterdata. 
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Figur 7  Medelhastighet för de nya kunderna jämfört med dem som har kört med 
bränsletjänsten för olika hastighetsgränser (n=83 chaufförer). 

 
5.1.2 Hastighet med systemet 
Som nämnts i metodkapitlet så körde chaufförerna i försöket först en månad utan 
systemet och sedan minst tre månader med systemet. Effekten av systemet var dock 
mycket kortvarig vilket gör att vi till viss del fokuserar på de första veckornas använd-
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ning. Figur 8 nedan visar medelhastighet för samtliga chaufförer under månaden före 
systemet aktiverades, de tre första veckorna med systemet och under vecka 4–10 med 
systemet. Som kan utläsas i figuren har TS-tjänsten en effekt under de första veckorna 
(skillnaden är signifikant för 90-vägar, på 50-vägar är den signifikant på 90 %-nivån). 
Skillnaden är dock inte särskilt stor och efter bara ett par veckor så är hastigheterna 
tillbaka på samma nivå som utan systemet. Denna effekt känns igen från andra studier 
med ISA-system där det visats att ISA leder till en direkt sänkning av hastigheten hos 
förarna för att de sedan successivt ökar hastigheten igen (Varhelyi, Hjalmdahl et al., 
2004; AIDE 2007). 

På 30-vägar ser det ut som om hastigheten ökar med systemet och skillnaden mellan 
före användning och lång tids användning är statistiskt signifikant. Detta är troligtvis 
inte en effekt som beror på systemet utan är snarare en slumpeffekt som kommer av den 
höga hastighetsvariation som uppstår på den typen av gator. Det skall dock noteras att 
även denna effekt har observerats tidigare i bl.a. LundaISA försöket där man hittade en 
stor variation och skillnader mellan olika grupper på 30-vägar som inte följde samma 
mönster som på övriga vägar (Várhelyi, Hydén et al., 2002). Även där konstaterades att 
det troligen var en slumpeffekt orsakad av stor variation och små datamängder, det kan 
dock vara lönt i ett annat projekt att studera detta närmare. 
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Figur 8  Medelhastigheten för samtliga chaufförer i försöket dels före, dels direkt efter 
(vecka 1–3 med systemet) och även vecka 4–10 med systemet för olika hastighetsgräns. 
(n=83). 
 

Ovanstående analyser har visat att TS-tjänsten har en effekt på hastigheten men att den 
är kortvarig. En noggrannare analys visar dock att det mesta av den här effekten 
kommer från de chaufförer som haft förbestämt gränssnitt, det vill säga att de har inte 
haft valet att stänga av systemet, koppla bort ljud eller liknande (figur 9). Även här har 
dock effekten varit kortvarig. 
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Figur 9  Medelhastighet mellan uppföljningsalternativ och gränssnitt i handdator för 
vägar som hade 90 km/tim hastighetsgräns (GUI = Förbestämt gränssnitt). 

 

I figur 10 visas hur hastigheten har varierat för chaufförerna vecka för vecka (före-
perioden representeras av ett medelvärde) och där syns dels hur liten effekten är för de 
chaufförer som själva kunnat slå av och på systemet, dels hur kortvarig effekten är för 
de chaufförer som haft förbestämt gränssnitt.  

Chaufförerna med enbart uppföljning har inte någon märkbar effekt och det troliga är att 
de på sin höjd har testat systemet mycket kort för att därefter inte använda det mer. 
Uppföljningen på åkerierna har troligtvis inte varit så pass effektiv att det har påverkat 
chaufförerna att sänka hastigheten. Gruppen med Bonussystem har fått viss påverkan 
och intressant att notera är att effekten är som störst runt vecka fyra vilket är den tid då 
den första uppföljningen sker och den första bonusen delas ut. Tyvärr har även denna 
effekt avtagit med tiden; troligtvis är bonusen som bestod i en biobiljett för liten för att 
ge någon långvarig effekt. 

Gruppen med förbestämt gränssnitt har däremot haft en högst märkbar effekt och den 
första veckan sjönk medelhastighen från ca 78 km/tim till 74 km/tim. Redan vecka två 
börjar dock hastigheten att öka igen. Intressant att notera är att chaufförerna inte var 
särskilt förtjusta i det förbestämda gränssnittet, redan efter någon vecka fick UPPÅT’s 
försöksledning telefonsamtal från arbetsledarna att chaufförerna klagade så mycket att 
systemet måste ändras eller så skulle de hoppa av försöket. Lösningen blev att TS-
tjänstens ljudvarning aktiverades när chaufförerna passerade hastighetsgränsen och 
varade i ett par sekunder för att därefter tystna tills hastigheten hade gått ner under 
gränsen och de återigen överskred den. Detta var inte önskvärt från försöksledningen 
men ansågs vara bättre än att de hoppade av. 
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Figur 10  En analys av hur de olika grupperna har kört visar att det i stort sett bara är 
gruppen med förbestämt gränssnitt (GUI) som har haft någon påverkan av systemet. 

 
5.2 Vad tycker chaufförerna 
De chaufförer som var med i försöket fick svara på enkäter två gånger under försökets 
gång, det första tillfället var före att de fick TS-tjänsten aktiverad och den andra var mot 
slutet av fältförsöket. På före enkäten var det 76 som svarade och på efter enkäten var 
det 94. Det var dock bara 32 som svarade på både före och efter enkäten vilket gör att 
jämförelser över tid blir svåra. Åkerierna skötte själva utdelningen av enkäter till de 
förare som använde systemet, det finns således ingen bra siffra på hur många som fick 
enkäter. Enkäterna finns i bilaga 4 (före enkät) och bilaga 5 (efter enkät). 

Enkäten före försöket innehöll bland annat allmänna frågor om hjälpsystem för att hålla 
hastighet och använda bälte. Frågan löd ” Vad skulle du tycka om att ha följande utrust-
ning i din lastbil?” De fick svara på en femgradig skala varierande från ”Mycket bra” 
till ”Mycket dåligt”. Frågan var vidare uppdelad i tre nivåer där den första frågade om 
attityd till ett system som via en bildskärm informerar om hastighetsgränsen, den andra 
om ett system som via ljud och ljussignal varnade när man överskred och den tredje om 
ett system som förhindrade att man körde för fort. Samma uppdelning gällde för bilbälte 
men där sista nivån begränsade hastigheten till 15 km/tim om man inte hade på sig bil-
bälte.  

Resultatet visade att ju mer tvingande ett system är desto mer negativa5 är chaufförerna. 
För systemet som informerar/varnar för hastighet var nästan alla respondenter positiva; 
endast 5 % var negativa till att få information om hastighetsgränsen via en bildskärm. 
En majoritet var även positiv till att få ljud och ljusinformation när de kör för fort, men 
andelen negativa hade ökat till 38 %. För systemet som gör att det inte går att köra 

                                                 
5 Negativa definieras här av dem som svarat ”Dåligt” eller ”Mycket dåligt” på frågan om vad de tycker 
om systemet.  
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fortare än hastighetsgränsen var en majoritet (70 %) negativa. Samma fråga var ställd 
för bältesanvändning och resultatet visar exakt samma tendens: via bildskärm 8 % 
negativa, via ljud/ljus 25 % negativa, och 63 % var negativa för en anordning som gör 
att det inte går att köra fortare än 15 km/tim om man inte använder bälte. 

Samma fråga förekom i enkäten efter försöket och en jämförelse mellan de som svarat 
på båda enkäterna visar att acceptansen för denna typ av system hade sjunkit signifikant 
(paired sample t-test) för hastighet, info och varning samt bältesvarning; även för be-
gränsande system sjönk acceptansen efter försöket men eftersom den var relativt låg 
från början blev skillnaden inte signifikant. 

En jämförelse mellan de som haft förbestämt gränssnitt, bonus och de som bara hade 
uppföljning visar inte på några signifikanta skillnader. I gruppen som haft förbestämt 
gränssnitt är det endast tio personer som svarat på efter enkäten vilket är för lite för att 
ge utslag.  

Chaufförerna fick även rangordna sju påståenden efter hur viktiga de ansåg dem vara att 
tänka på när man kör lastbil. Deras svar poängsattes sedan så att det viktigaste fick sju 
poäng, det näst viktigaste sex poäng etc. Därefter aggregerades poängen för varje fråga. 
Svaren, som redovisas i figur 11, visar att det viktigaste är att vara nykter följt av att 
vara utvilad. Att hålla hastighetsgränsen hamnar på femte plats och anses till och med 
vara (något) oviktigare än att använda bälte.  
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Figur 11  Rangordning av vad chaufförerna anser vara viktigast att tänka på när man 
kör lastbil bland 7 faktorer. 
 

Respondenterna fick även svara på hur pass väl de instämde i ett antal påståenden om 
beteende i trafiken. De fick svara på en femgradig skala där 1 motsvarar ”instämmer 
inte alls” och fem motsvarar ”instämmer helt”, 3 var beskrivet som ”instämmer delvis”. 
Som visas i tabell 3 så instämmer chaufförerna ganska väl i att det finns ett samband 
mellan hastighet och olyckor, de har inga större svårigheter att hålla hastighetsgränsen 
och de använder bilbälte i hög utsträckning. Med tanke på den låga bältesanvändning 

VTI rapport 658 33 



 

som registrerats i fältobservationer (Cedersund, 2005) så är det befogat att undra på hur 
pass väl försökspopulationen stämmer överens med populationen i stort. Det är rimligt 
att anta att de åkerier som ställer upp på ett försök som detta är relativt välorganiserade 
och har policys angående hastighet och bältesanvändning. 

Den fråga som de är mest överens om (lägst standardavvikelse enligt tabell 3) är att det 
inte är ok att köra efter att man tagit en starköl och den fråga där de var mest oense var 
huruvida bälte i en lastbil gör nytta i en olycka samt huruvida bältet är i vägen eller ej 
när de arbetar. 

 
Tabell 3  Respondenternas svar på hur pass väl de instämmer i nedanstående frågor. 

  Medel Std.  

 (5)  Instämmer
helt 

Jag har alltid bilbälte på mig på landsväg 4,20 1,170 

Jag har alltid bilbälte på mig i tätort 4,01 1,256 

Det finns ett starkt samband mellan hastighet och risk för olyckor 3,92 1,224 

Trafikrytmen i tätort kräver ofta att jag kör fortare än gällande 
hastighetsgräns 

2,38 1,191 

Jag har svårigheter att hålla hastighetsgränserna i tätortstrafik 2,11 1,109 

Trafikrytmen på landsväg kräver ofta att jag kör fortare än gällande 
hastighetsgräns 

1,90 1,104 

Bilbälte är i vägen och det hindrar mig i mitt arbete 1,98 1,251 

Jag fortsätter att köra även om jag är sömnig 1,93  1,039  

Jag har svårigheter att hålla hastighetsgränserna på landsvägstrafik 1,71 1,036 

Bilbälte i lastbil gör ingen nytta vid en olycka 1,68 1,346 

Det är ok att köra lastbil även om man tagit en starköl 1,11 0,621  

 (1) Instämmer inte alls 

 

En fråga av vikt med den här typen av system är hur pass övervakade chaufförerna 
känner sig. De fick därför svara på hur de upplevde att deras chef och deras kollegor 
kunde se hur de hade kört samt om de någon gång känt sig övervakade. Som visas i 
figur 12 så är erfarenheterna positiva till neutrala och de allra flesta har svarat ”mycket 
bra”, ”bra eller varken eller” på frågan om att deras chef och kollegor kan se hur de har 
kört. På frågan om de känt sig övervakade svarar 47 procent att de aldrig känt sig över-
vakade, det finns dock de som har gjort det och nästan 16 procent känner sig ofta över-
vakade. 
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Figur 12  Svarsfördelning från alla chaufförer till frågan hur de upplever att deras 
chefer och kollegor kan se hur de har kört. 
 

En del av chaufförerna körde med både TS-tjänsten i sin bil och en bränslebesparande 
tjänst som de använt sen tidigare. I stort påverkar båda dessa tjänster körbeteendet i 
samma riktning, det finns dock tillfällen då konflikter kan uppstå. Ett exempel är på 
landsväg där hastigheten tillfälligt sänks genom en korsning där säkerheten kräver att 
man bromsar in medan det bränsleekonomiskt mest fördelaktiga är att hålla farten uppe. 

Av chaufförerna så var det ganska blandade erfarenheter, drygt 40 procent upplevde 
aldrig någon konflikt mellan systemen medan drygt 30 procent gjorde det ibland och 
nästan 15 procent ofta upplevde en konflikt. Av dem som upplevde konflikt så valde 
drygt 40 procent att prioritera bränsletjänsten medan knappt 60 procent valde TS-
tjänsten. Motiveringen för det ena eller andra var att ekonomi är vikigare än säkerhet 
och vice versa, figur 14. 
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Figur 13  Svarsfördelning av chaufförer i bränslegruppen på frågan om de upplevde att 
det uppstod en konflikt mellan bränsletjänsten och trafiksäkerhetstjänsten. 
 

Acceptansen för ett system är i stor grad beroende på om man litar på systemet eller ej. 
Två frågor ställdes som rör deras förtroende för systemet, svaren redovisas i figur 14 
och som synes finns det ett förtroende för TS-tjänsten, även om det inte är helt själv-
klart. Drygt tre av fyra chaufförer tycker att TS-tjänsten stämmer ”Ofta” eller ”Ganska 
ofta” och drygt hälften litar på den i stor eller ganska stor utsträckning. Det finns alltså 
ett ganska stort förtroende för tjänsten. 
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Figur 14  Respondenternas förtroende för systemet. 
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5.3 Hur jobbade företagsledningarna 
Som nämndes i inledningen försökte det här projektet att komma ett steg längre än 
tidigare ISA-projekt genom att påverka chaufförens attityd genom utbildning och 
chaufförens motivation genom uppföljning och bonusprogram. Detta skulle då medföra 
en bättre efterlevnad och ett ökat frivilligt användande. Tyvärr visade det sig vara 
svårare än väntat att nå dit. För utbildningarna var det väldigt svårt att få den tiden att 
komma till åkeriet och samla chaufförerna, på någon utbildning dök endast en chaufför 
upp. Detta berodde dels på att det är svårt i åkerierna att samla alla chaufförer vid ett 
tillfälle men också på att åkerierna inte prioriterade den verksamheten. Prioritet ett är 
alltid att lastbilarna skall rulla så mycket som möjligt. 

Även motivationen visade sig vara svår att få till då det kunde slarvas med uppfölj-
ningen ute på åkerierna. Det var också svårt att inom projektet påverka vad som skedde 
ute på åkerierna. Listorna sattes upp på åkerierna men ofta stannade feedbacken där; 
chaufförerna fick i många fall inte någon ytterligare feedback om de hade presterat bra 
eller dåligt. Motivationen försökte också ökas genom ett bonusprogram men även det 
hade en begränsad effekt, troligtvis var den bonus chaufförerna fick då de uppnådde 
målet (en biobiljett) för liten för att påverka i någon större utsträckning. 

 
5.4 Transportköpare (fokusgrupper) 
Det framkom ganska snart i projektet att för att få åkerierna att bli intresserade så måste 
det finnas någon ekonomisk morot. Att spara bränsle genom att hålla nere hastigheten är 
en morot, men det finns andra sätt att spara bränsle som inte är direkt kopplade till 
trafiksäkerhet. För att få en bild av om det fanns någon betalningsvilja bland transport-
köpare för trafiksäkra transporter genomfördes två stycken fokusgruppintervjuer. 
Diskussionen för de två fokusgrupperna redovisas nedan sammanslaget utifrån de olika 
frågorna vi ville ha svar på. 

 
5.4.1 Är trafiksäkerhet viktigt vid upphandlingen? 
Den första frågan handlade om trafiksäkerhet var en faktor vid upphandling av transpor-
ter idag i deras företag. Alla representerade företag har trafiksäkerhet som en faktor i 
sina upphandlingar. De säger att det inte är försvarbart att sätta andra i fara. Vissa 
aspekter är det lag på, som till exempel att köra med bälte och det är inte accepterat att 
bryta mot lagen. Att deras chaufförer ska använda bälte ses också ofta som etiskt 
korrekt och en värdegrund. Det har blivit naturligt att jobba med trafiksäkerhet som en 
arbetsskyddsfråga men också för andras säkerhet. Trafiksäkerhet nämns också som en 
viktig faktor för varumärket. Det som skiljer mellan de olika företagen är på vilken nivå 
och hur omfattande de jobbar med trafiksäkerhet. Det skiljer också på vilken möjlighet 
man anser att man har att påverka. Trafiksäkerhet definieras av uppköparna som 
hastighet, alkohol, bältesanvändning och sparsamkörning. De nämner även andra 
faktorer som är kopplade till trafiksäkerhet såsom: 

• Kvalité på transport  
• Leverans i tid 
• Arbetsmiljön och anställningsvillkor för chaufförer: utsatt yrkesgrupp som sitter 

hela dagen men måste hela tiden vara alert. Träning och kostrådgivning blir en 
del av trafiksäkerhetsarbetet. Många har förbud mot att röka i lastbilen, jobbar 
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för att minska telefonanvändning (det finns dock en konflikt mellan att vara 
anträffbar och säkerhet) 

• Miljö såsom CO2 utsläpp (koppling till hastighet). 

 

Företagen har kommit olika långt i sitt trafiksäkerhetsarbete när det gäller loggning och 
uppföljning. De är alla överens om att det är krångligt att hitta ett enda system som 
loggar alla uppgifter som de är intresserade av och där det också går att följa upp på ett 
enkelt och översiktligt sätt. Detta bidrar till att få företag har investerat i ett system; de 
känner att tekniken inte är riktigt mogen än för att satsa på. De tycker att de borde gå 
ihop flera företag och ställa krav på tillverkare för att få ett enda system och på så sätt få 
ner priset. 

 
5.4.2 Uppföljning av trafiksäkerhet 
Det finns en rad parametrar som företagen vill kunna följa upp på deras upphandlade 
transporter såsom hastighet, bältesanvändning, nykterhet, miljöpåverkan, temperatur 
och mycket annat. Eftersom tekniken som behövs för att följa upp de olika parametrarna 
inte är integrerade är det idag svårt och kostsamt att göra det. Teknikutveckling och den 
tekniska standarden på åkerier är också väldigt heterogen; vissa åkerier ligger i framkant 
och försöker introducera den senaste tekniken, andra leasar sina bilar och har alltid nya 
medan andra följer enbart lagens minimikrav och förnyar inte sina fordon så ofta.  

Vissa företag tycker att om tekniken kan erbjuda en precision och tillförlitlighet som är 
bra så kan de tänka sig att ha en varning när chaufförerna överskrider hastigheten samt 
att man loggar och får en rapport om de överskrider hastighetsgränserna. Om ett system 
kan uppnå detta med tillförlitlighet tror de att det blir positiva reaktioner bland chauffö-
rerna, man anar ändå att vissa chaufförer kommer att känna sig övervakade; ”cowboy 
attityden” finns fortfarande i viss mån kvar i branschen. 

 
5.4.3 Vem kan påverka trafiksäkerhetssituationen? 
Det som går att påverka i allmänhet är kvalité och pris. Denna fråga påverkas mycket 
om transportköparen äger hela bilen eller om de enbart transporterar gods. Om de äger 
hela bilen kan de påverka mycket, ställa krav på chaufförerna och följa upp trafiksäker-
hetsinformation. I de fall de bara transporterar styckegods så upplevs möjligheten att 
påverka mycket mer begränsad. ”Det är upp till åkerier att sätta standarden på trafik-
säkerhetsarbetet”.  

Det finns naturligtvis ett intresse i att hålla kostnaderna så låga som möjligt och traditio-
nellt sett har det varit det viktigaste. För 5–6 år sedan levde man bara enligt ”ta det 
billigaste som finns”, nu har man kommit till en högre nivå. 

Transportköparna tycker återigen att det skulle vara lättare att gå ihop med flera företag 
för att ställa krav. De upplever idag att det är lättare för de stora aktörerna att ställa krav 
på åkerier. Små aktörer behöver ett kollektivt mål/standard för att kunna ställa krav. De 
flesta är överens om att de kan ställa vilka krav som helst om de betalar för det. Många 
anmärker också här att transporter som kommer utifrån landet går inte så enkelt att styra 
eller påverka.  

Tendensen idag är att det är brist på chaufförer och det är svårt att få chaufförer till vissa 
jobb. Det gör att man som transportköpare kan hamna i en situation där man vid en för-
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frågan bara får en intressent att utföra tranporten och det medför att det blir svårt att 
ställa krav eftersom det inte finns någon marknad. 

Transportköparna är inne på att myndigheter skall ta ansvar och lagstifta. Ett förslag är 
att ställa regulator på en viss hastighet. Ett annat förslag är att sänka vägskatten och 
introducera ISA i varje bil. De tycker att det kanske måste komma som ett lagkrav för 
att få spridning och effekt. På moderna bilar skulle man redan kunna styra hastigheten 
elektroniskt och på det sättet ställa krav på åkerier att leverera ett kvitto på hur säkert de 
kör. Som ett exempel nämner de att samma situation gällde tidigare för temperatur på 
kyltransporter men tuffare lagstiftning och högre krav har gjort så att temperatur har 
kommit upp på agendan.  

Transportköpare önskar i större utsträckning en dialog mellan tranportörer och kunder. 
De upplever dagens situation som att ”det spelar ingen roll vad man säger det är ingen 
som vill betala”. Om man ställer krav är det rimligt att man kan följa upp, dock saknas 
verktyg idag. 

 
5.4.4 Betalningsvilja 
De företag som intervjuades ansåg att det fanns en betalningsvilja bland deras företag. 
Man kan tänka sig att öka priset på transport för att kunna öka kvalité. De nämner 
siffror runt 10 000kr till 15 000kr per bil. En del har redan datorer som loggar tempera-
tur, skannar produkt eller mäter hastighet och som ligger runt den summa nämnd ovan. 
Man vill ha det på sina egna fordon för att kunna följa upp själv, börja internt först och 
sedan ställa krav på externa. Transportköparna tycker också att åkerierna borde använda 
trafiksäkerhet som försäljningsargument. 
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6 Diskussion 
Det primära syftet med den här studien var att undersöka om lastbilschaufförers hastig-
hetsanpassning och bältesanvändning kan förbättras med hjälp av en ITS plattform 
kombinerat med kunskap, motivation och uppföljning. Syftet var vidare att se om det 
fanns någon betalningsvilja för trafiksäkerhet från uppköpare av transporter samt att 
bedöma om tekniken var mogen för en kommersiell lansering. För att undersöka detta 
genomfördes ett fältförsök med ca 120 lastbilar samt fokusgruppsintervjuer med upp-
köpare av transporter. 

Tidigare studier på den här typen av system har visat att de medför en omedelbar men 
avtagande sänkning av medelhastigheten. En slutsats har varit att det behövs mer än 
teknik för att ändra på ett beteende, det behövs också motivation för att chaufförerna ska 
ändra sig och använda tekniken som ett stöd istället för ett tvång. Denna slutsats stöds 
av Theory of planned behaviour (Ajzen, 1988) som hävdar att vårt beteende styrs av vår 
attityd till beteendet, vår vilja att bete oss på ett visst sätt samt vår förmåga att bete oss 
på det sättet. Tekniken kan hjälpa till med en chaufförs förmåga att köra enligt hastig-
hetsgränsen, men om inte chauffören vill köra så eller tycker att det är så man ska köra 
så räcker tekniken inte till. 

I det här projektet försökte vi att komma ett steg längre än tidigare ISA-projekt genom 
att påverka chaufförens attityd genom utbildning och chaufförens motivation genom 
uppföljning och bonusprogram. Tyvärr visade det sig att trots den höga ambitionen så 
kom vi inte så långt som önskat. Utbildningarna visade sig vara svåra att genomföra på 
grund av att åkerierna inte prioriterade den verksamheten. Prioritet ett är alltid att 
lastbilarna skall rulla så mycket som möjligt. Även motivationen visade sig vara svår att 
få till då det kunde slarvas med uppföljningen. Listorna sattes upp på åkerierna men ofta 
stannade feedbacken där; chaufförerna fick inte någon ytterligare feedback om de hade 
presterat bra eller dåligt. Motivationen försökte också ökas genom ett bonusprogram 
men även det hade en begränsad effekt, troligtvis var den bonus chaufförerna fick då de 
uppnådde målet (en biobiljett) för liten för att påverka i någon större utsträckning. 

Därmed visade det sig att det endast var tekniken, dvs. förbestämt gränssnitt där ljudvar-
ningen och den visuella varningen aktiverades då chaufförerna körde för fort som hade 
någon effekt. Systemet var dock inte särskilt populärt bland chaufförerna. De klagade 
hos sina förmän och inom projektet tvingades vi efter ett par veckor att utveckla en 
”snällare” variant där varningen endast var aktiv ett par sekunder när man passerade 
hastighetsgränsen och sen var tyst tills hastigheten sjönk under hastighetsgränsen då 
systemet nollställdes och varningen kunde aktiveras igen. Efter denna justering 
minskade effektiviteten för detta system. 

Detta kan till viss del ses som ett misslyckande för projektet men det visar på att hastig-
het inte är ett prioriterat område för åkerierna. Liknande system med samma upplägg 
(kunskap, uppföljning, motivation) som syftar till att minska bränsleförbrukningen har 
visat sig vara väldigt effektiva. Skillnaden är framförallt att där finns det pengar att tjäna 
för åkerierna vilket gör att arbetet med uppföljning och motivation blir viktigare. 

Två fokusgruppintervjuer genomfördes med uppköpare av transporter för att studera om 
det fanns någon betalningsvilja för trafiksäkerhet, och om inte, vad som krävdes för att 
få en betalningsvilja. Intervjuerna visade att det fanns en viss betalningsvilja och att det 
framförallt handlade om transportkvalitet och image, men även om arbetsplatsmiljö. 
Problemen som identifierades var bland annat att det fanns många andra parametrar 
förutom hastighet och bälte som man ville ha uppföljning på såsom miljö, temperatur i 
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last m.m. Detta innebär att man måste ha information från flera olika håll och det blir 
svårt att överblicka som uppköpare men även svårt att ställa krav på åkerierna. Ett annat 
problem som identifierades var att det finns för få chaufförer vilket gör att det endast är 
en eller ett fåtal åkerier som offererar när transporter ska upphandlas, detta gör det svårt 
att ställa krav. 

Ett tredje problem som identifierades var att även om det finns ett antal olika leverantö-
rer av tekniska lösningar så finns det ingen som kan erbjuda en heltäckande beprövad 
lösning. Eftersom det inte finns något intresse av att betala utvecklingskostnader eller 
att agera som testflotta så avvaktar man. Då teknikleverantörerna däremot behöver 
kunder eller åtminstone en marknad för att utveckla tekniken har problemet karaktär av 
”hönan eller ägget”. 

Inom det här projektet har en teknik för att hjälpa chaufförerna att köra trafiksäkert 
utvecklats och testats och även om motivationen att använda den var något svag så var 
det få klagomål på tekniken som sådan, varken genom enkäter eller genom informella 
kontakter med projektledningen. Det finns fortfarande en del felaktigheter i den digitala 
kartan från NVDB vilket bland annat visat sig genom att förarna haft möjlighet att fel-
rapportera felaktiga hastighetsgränser med en knapptryckning på handenheten men fel-
aktigheterna verkar vara på en hanterbar nivå och det är troligt att dessa kommer att 
minska kraftigt då NVDB används vid en kommersiell applikation. 

En farhåga med den här typen av system är att chaufförerna skall känna obehag och 
känna sig övervakade. De enkäter chaufförerna fick svara på visar dock att detta inte är 
någon stor risk då en klar majoritet var neutrala eller till och med positiva till detta. Av 
vikt är dock att man är tydlig med vad som mäts och hur systemet fungerar så att alla 
chaufförerna är medvetna om vad det innebär. En annan lärdom från enkäterna är att 
chaufförerna överlag är positiva till att få information om hastighetsgränsen via en 
display inne i fordonet, drygt hälften är positiva till att få information via ljud- och 
ljussignaler när de kör för fort (även om betydligt färre de facto har använt systemet), 
till ett system som stryper fordonets hastighet vid hastighetsgränsen är 70 % negativa. 
Detta känns igen från intervjuer med bilförare som svarar på samma sätt fast relaterat 
till personbilar (Falk, Hjälmdahl et al., 2002). 

 
6.1 Slutsats och rekommendation 
Den här studien har visat att tekniken för att stödja chaufförer att köra trafiksäkrare är 
mogen att användas i en större skala. Studien har vidare visat att chaufförerna är mot-
tagliga för tekniken men att de saknar motivation att använda den. Det finns också ett 
intresse från både transportuppköpare och åkerier att utnyttja och även till viss del 
betala för tekniken. Det finns dock ett antal spärrar som hindrar att tekniken börjar 
användas storskaligt och det är troligt att någon sorts incitament från myndighetens sida 
krävs för att sätta fart på marknaden. 

Projektet rekommenderar att man från myndighetshåll vidare utreder hur marknadsför-
utsättningarna för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i åkeribranschen kan förbättras. 

 

VTI rapport 658 41 



 

Referenser 
AIDE (2007). Long term phase test and results, Deliverable 1.2.4. EU-project. 

Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality and behaviour. Ballmoor, USA, Open University 
Press. 

Biding, T. and Lind, G. (2002). Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA): 
resultat av storskalig försöksverksamhet i Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå under 
perioden 1999–2002. Borlänge, Vägverket: 125. 

Cedersund, H-Å. (2005). Bilbältesanvändningen i Sverige 2004. VTI notat 6-2005. 
Linköping, VTI. 

Falk, E., Hjälmdahl, M. et al. (2002). Testförarnas attityd till ISA: resultat från 
enkätundersökningar. Lund, Teknik och samhälle, Lunds Universitet. 

Hjälmdahl, M. (2004). In-vehicle speed adaptation – On the effectiveness of a voluntary 
system. Department of Technology and Society. Lund, Lund University. 

Nilsson, G. (2004). Traffic safety dimensions and the power model to describe the effect 
of speed on safety. Tekniska högskolan, Teknik och samhälle. Lund University, Lund. 

Varhelyi, A., Hjalmdahl, M. et al. (2004). "Effects of an active accelerator pedal on 
driver behaviour and traffic safety after long-term use in urban areas." Accident 
Analysis and Prevention 36(5): 729–737. 

Várhelyi, A., Hydén, C. et al. (2002). Effekterna av aktiv gaspedal i tätort. Samman-
fattande rapport LundaISA. Institutionen för Teknik och samhälle. Lunds universitet. 

Vägtrafikinspektionen (2006). Dödsolyckor med tunga lastbilar. 

Vägverket (2002). Tunga lastbilar och dödsolyckor. 

 

42 VTI rapport 658 



Bilaga 1 

Sidan 1 (2) 

Exempel på månadsrapport 
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Manual för Trafiksäkerhetstjänsten 
 

Manual för Trafiksäkerhetstjänsten (TS) i Co-Driver 
 

TS-tjänsten i Co-Driver syftar till att stödja dig som förare att köra 
mer trafiksäkert och att följa hastighetsgränserna. Co-Driver 
hjälper dig att hålla hastighetsgränsen genom att varna dig när du 
kör för fort. På vissa lastbilar hjälper Co-Driver dig också att 
komma ihåg att sätta på dig bältet. Detta beror på vilken 
utrustning som finns monterat i lastbilen. 

 

För att komma igång med TS tjänsten  

gå in under Startmeny och tryck på Trafiksäkerhet 

 

 

 

Inne i TS tjänsten kommer du att få tillgång till följande 
information: 

 
 

 

Din fortkörning I denna ruta 
hittar du information om ditt 
fortkörningsindex, här 4,2  

 

 

 

Röda pluppar Dessa är en 
visuell representation på hur 
mycket för fort du kör (ju fler 
pluppar desto mer kör du för 
fort, inga pluppar så kör du 
lagligt), här 2 röda pluppar  

35504,24,2 35504,2 35504,24,2

 

 

 

Hastighetsgräns Här visas 
den skyltade hastigheten på 
den väg där du kör just nu, 
här 50km/tim 

 

 

 

Inställningar Flera 
inställningar kan göras på 
samma sätt som i andra 
tjänster inom Co-Driver  
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Vad är Fortkörningsindex? 

Fortkörningsindexet visar hur pass lagligt du har kört och kan sägas representera hur 
trafiksäkert du har kört. Ju lägre index du har desto säkrare har du kört.  

 

Ditt fortkörningsindex beräknas under hela tiden du kör och påverkas av följande 
faktorer: 

 

Hastigheten över den tillåtna, ju högre hastighet desto större inverkan 

 

Den sträcka som man kör för fort, ju längre sträcka desto större inverkan 

 

Den övriga sträckan som man inte kör för fort, ju längre sträcka man kör 
lagligt desto lägre index  
(observera att det är endast sträckan man kör lagligt som räknas, det ”lönar” 
sig alltså inte att krypköra på motorvägen för att sänka sitt index) 

Inställningar 
I huvudmenyn för TS tjänsten har du tillgång till ett antal inställningar. Trycker du på 
”inställningar” så får du följande fönster: 

 
 

 

 

Fortkörningsinställningar:  

Här kan du utföra inställningar relaterade till 
fortkörningsvarningarna. 

Bältesinställningar:  

Här kan utföra inställningar relaterade till 
bältesanvändningsvarningarna. 

Släp är tillkopplat: 

Här ska du ange om du kör med eller utan släp. 
Detta är viktigt att göra innan du kör iväg för att dina 
hastighetsgränser skall bli rätt. 

Påminnelse släpvagn:  

Här kan du ange om du vill ha en påminnelse om 
att växla tillbaka till att släp är tillkopplat. 
Påminnelsen kommer först när du nått 80km/tim om 
du angett att släp är frånkopplat. 
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Fortkörningsinställningar 

I huvudmenyn för inställningar (bilden ovan) har du tillgång till inställningarna för fort-
körningsvarningarna. Trycker du på ” Fortkörningsinställningar” så får du följande 
fönster: 

 
 

 

 

 

 

Ljudvarning:  

Här kan du stänga av eller på en varningssignal 
som låter om du kör för fort (samma som för 
”plupparna” fast med ljud) 

 

Volym:  

Här kan du ställa in volymen på varningen. (Här är 
ljudet inställt på 70% av max volym) 

 

Visuell varning: 

Visuell varning betyder att ett ”Popupfönster” 
poppar upp om du kör för fort medan du är inne i 
en annan meny. Den funktionen kan slås av och på 
här. Popupfönstret försvinner automatiskt när du 
åter kör lagligt. 

 

Nollställ fortkörning (knappen längst ner):  

Här kan du nollställa det fortkörningsindex som 
visas i Co-Driver. Observera att det inte påverkar 
det index som visas i månadsrapporterna. 
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Bältesinställningar 

I huvudmenyn för inställningar (bilden ovan) har du tillgång till inställningarna för 
bältesanvändningsvarningarna. Trycker du på ”Bältesinställningar” så får du följande 
fönster: 

 
 

 

 

 

 

Ljudvarning:  

Här kan du stänga av eller på en varningssignal 
som låter om du kör utan bälte. Ljudet aktiveras 
först vid körning över en given hastighet (standard 
15 km/tim) 

 

Volym:  

Här kan du ställa in volymen på varningen. (Här är 
ljudet inställt på 70 % av max volym) 

 

Visuell varning: 

Visuell varning betyder att ett ”Popupfönster” 
poppar upp om du kör utan bälte. Den funktionen 
kan slås av och på här. 

Popupfönstret försvinner automatiskt när du tagit 
på dig bältet. 

 

Procent av körtid över 15 km/tim utan bälte:  

Här visas ett procentvärde som anger hur stor del 
av körtiden som är utan bälte. Värdet beräknas 
endast utifrån hastigheter över gränsvärdet 
(standard 15 km/tim). 

Är gränsvärdet ändrat från 15 km/tim så visas det 
nya gränsvärdet i texten. 

 

Nollställ bältesanvändningen:  

Här kan du nollställa procentvärdet som visas i Co-
Driver. Observera att det inte påverkar det index 
som visas i månadsrapporterna. 

 

 

 

 VTI rapport 658 



Bilaga 2 

Sidan 5 (5) 

Hastighetsmätare 

När det gäller hastighet finns det tre olika hastigheter i en lastbil:  
1. Instrumentpanelen 
2. Färdskrivare 
3. Co-Driver 

 

Samtliga system mäter. Instumentpanelen och färdskrivaren manipulerar hastigheten 
och säkerhetsmarginaler kan läggas till. Co-Driver visar hastigheten direkt, utan 
manipulationer. Som mest kan hastighetsangivelserna skilja med +/-5 km/tim.  

 

 

Vilken hastighet skall man köra efter?  
Man ska köra efter den hastighet som visas i instrumentpanelen, säkerhetsmarginalen 
finns där av en anledning! 

 

 

Las tbilens  els ys tem

Mätning  a v ha stighet 
vid hjulaxel 70 km/h

Ins trumentpanel

F ä rdskriva re

Las tbilens  els ys tem

73 km/h Ins trumentpanel

73 km/h F ä rdskriva re

Co-Driver 70 km/h Co-Driver

Mä tning  a v ha stighet 
vid hjulaxel 70 km/h70 km/h 
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Kravspec – bältesloggning, steg 1 (utan GUI) 
Properties 
minInterval  default 1 

maxInterval  default 20 

speedBreakpoint default 15 

accInterval  default 120 

Begrepp 
Bältesstatus  0 (bälte ur) eller 1 (bälte i) 

Kopplingsstatus 0 (hastighetsparameter tillgänglig) eller 1 (inga parametrar) 

 
 
 
Regler för när loggning sker 

1) Utgångspunkten är att loggning av statusförändring sker  
a) när bältesstatus förändras under kopplingsstatus 1 alternativt  
b) när kopplingsstatus ändras. 

2) Loggning triggat av regel 1a) skall ej ske oftare än [minInterval] min. Uppfylls 
denna regel inom [minInterval] min görs en loggning efter [minInterval] min. 

3) Loggning skall minst ske var [maxInterval] min under kopplingsstatus 1. Har 
första kravet ej uppnåtts efter [maxInterval] min görs en loggning. 

4) Vid tidshopp (i regel om handdator satts i stand by ett tag) görs en 
dubbelloggning, ett loggmeddelande för kopplingsstatusförändringen 1 till 0 
(innehållande de ackumulerade värdena och senaste hastighetsvärdet) och ett 
meddelande för status 0 till 1 (med första hastighetsvärdet som fås som 
ersättning för ”senaste hastighetsparameter”). 

Format på loggningsmeddelande – statusförändring 
Generella formatet på loggningsmeddelandet för statusförändring är: 

belt-usage: <payload> 
<payload> innehåller ett antal fält med fasta fältlängder (för att förenkla analys). 

 Fälten i ordningsföljd: 
1) bältesstatus innan (2 tecken) 
2) kopplingsstatus innan (2) 
3) bältesstatus efter (2) 
4) kopplingsstatus efter (2) 
5) antal skiftningar till bältesstatus 0 sedan förra loggningen, inkl den som triggat 

(3 tecken, värdet 99 anges för fler tillfällen än 98, betraktas som systemfel) 
6) antal skiftningar till bältesstatus 1 sedan förra loggningen, inkl den som triggat 

(3 tecken, värdet 99 anges för fler tillfällen än 98, betraktas som systemfel) 
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7) antal sekunder sedan förra loggningen som bältesstatus varit 0 och hastighet 

= 0 km/tim (5) (0 om kopplingsstatus innan = 0) 
8) antal sekunder sedan förra loggningen som bältesstatus varit 1 och hastighet 

= 0 km/tim (5) 
9) antal sekunder sedan förra loggningen som bältesstatus varit 0 och hastighet 

mellan 0 och [speedBreakpoint] km/tim (5) 
10) antal sekunder sedan förra loggningen som bältesstatus varit 1 och hastighet 

mellan 0 och [speedBreakpoint] km/tim (5) 
11) antal sekunder sedan förra loggningen som bältesstatus varit 0 och hastighet >= 

[speedBreakpoint] km/tim (5) 
12) annars antal sekunder sedan förra loggningen som bältesstatus varit 1 och 

hastighet >= [speedBreakpoint] km/tim (5) 
13) sista hastighetvärdet (en decimal) innan loggningen (6) 

 

Exempel 1, loggning som triggats av regel 1 ovan (bältet sätts i, fordonet i rörelse): 
”belt-usage: 0 1 1 1  0  1  150    0  150    0    0    0   9.0” 
Exempel 2, loggning som triggats av regel 2 ovan: 
”belt-usage: 0 1 0 1  1  1  150    0  195   90    0   15  16.5” 

Exempel 3, loggning som triggats av regel 3 ovan: 
”belt-usage: 1 1 1 1  0  0  150    0    0  290    0  910   9.0” 

Exempel 4, loggning som triggats av regel 4 ovan (2 meddelanden): 
”belt-usage: 1 1 1 0  0  0  150    0    0  290    0  910  83.0” 
”belt-usage: 1 0 1 1  0  0    0    0    0    0    0    0  82.3” 
 

Format på loggningsmeddelande - ackumulerade 
Utöver de loggningar som görs vid statusförändringar loggas med 2 timmars (property) 
mellanrum ett meddelande med ackumuleade data för aktuellt dygn (en ackumulering 
per chaufför). Format enligt nedan: 

belt –usage, ack: <payload> 
<payload> innehåller ett antal fält med fasta fältlängder (för att förenkla analys). 

Fälten i ordningsföljd: 
1) totalt antal skiftningar till bältesstatus 0 (4 tecken, loopar runt till 0 efter 999) (3 

tecken) 
2) totalt antal skiftningar till bältesstatus 1 (4 tecken, loopar runt till 0 efter 999) (3) 
3) totalt antal sekunder (6) 
4) andel av tiden som bältesstatus varit 0 och hastighet = 0 km/tim, procent med en 

decimal (5) 
5) andel av tiden som bältesstatus varit 1 och hastighet = 0 km/tim, procent med en 

decimal (5) 
6) andel av tiden som bältesstatus varit 0 och hastighet mellan 0 och 25 km/tim, 

procent med en decimal (5) 
7) andel av tiden som bältesstatus varit 1 och hastighet mellan 0 och 25 km/tim, 

procent med en decimal (5) 
8) andel av tiden som bältesstatus varit 0 och hastighet >= 25 km/tim, procent med 

en decimal (5) 
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9) andel av tiden som bältesstatus varit 1 och hastighet >= 25 km/tim, procent med 

en decimal (5) 
10) maxhastigheten (en decimal) vid bälte ur (6) 

 

Exempel 1, loggning som triggats av regel 1 ovan (bältet sätts i, fordonet i rörelse): 
”belt-usage, acc:  0  1 13615 15.0  8.3  6.8 69.9  45.3” 
 

VTI rapport 658 



 

 

 VTI rapport 658 



Bilaga 4 

Sidan 1 (8) 

 

 

 

 

 

Enkät före 

Hej 
 

VTI, Vägverket, Vehco samt ÖMT-åkeri genomför ett projekt där syftet är 
att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Projektet kommer att undersöka 
hur ett nytt informationssystem i lastbilar kan påverka trafiksäkerheten 
och hur åkerier och deras kunder kan följa upp trafiksäker körning.  

I samband med detta projekt vill vi veta vad du som lastbilschaufför 
tycker om trafik och trafiksäkerhet. Därför ber vi dig svara på denna 
enkät. Enkäten tar ca 10-20 minuter att svara på. Vissa frågor kan 
kanske upplevas som svåra men försök svara så gott du kan. När du 
svarar vill vi att du ska göra det i din roll som lastbilsförare. 

Om du har kommentarer på enkäten eller om försöket det går bra att 
skriva dem i slutet på enkäten under rubriken ”kommentarer”. 

Har du några frågor om enkäten eller projektet kan du kontakta någon av 
oss nedan. 

När du är färdig med enkäten, lägg den i det bifogade svarskuvertet och 
skicka tillbaka till VTI. Kontrollnumret på enkäten är endast till för att 
veta vem som har svarat. All analys görs på gruppnivå och enskilda 
individer går ej att urskilja ur materialet. 

 

Tack för din medverkan! 

 
Magnus Hjälmdahl 

Utvärderingsansvarig, VTI 

Martin Lackéus 

Projektansvarig, VEHCO 

013-20 43 06 031-50 84 70 

magnus.hjalmdahl@vti.se  martin.lackeus@vehco.se  
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VI VILL BÖRJA MED ATT STÄLLA NÅGRA FRÅGOR OM DIG.  
 

1. Du är    � man  � kvinna 

 
2. Hur gammal är du?   ________ år. 

 
3. Har du barn:   � ja  

   � nej 

 
4. Hur många mil kör du i genomsnitt lastbil per år? 

� under 5 000 mil 

� 5 001-10 000 mil 

� 10 001–15 000 mil 

� 15 001-20 000 mil 

� över 20 000 mil 

 
5. Hur länge har du kört lastbil?  I _____ år. 
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FRÅGOR OM HASTIGHET OCH TRAFIKSÄKERHET 
MARKERA I VILKEN UTSTRÄCKNING DU SOM 

LASTBILSFÖRARE INSTÄMMER I VART OCH ETT AV 
PÅSTÅENDENA OCH FRÅGORNA 

Vad skulle du tycka om att ha följande utrustning i din lastbil? 

 
6. En anordning i lastbilen som via en liten bildskärm informerar föraren om gällande 

hastighetsgräns. 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt 
     

 
7. En anordning som via ljud- eller ljussignaler ger föraren information om han eller 

hon överskrider hastighetsgränsen 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt 
     

 
8. En anordning som gör att fordonet inte går att köra fortare än gällande 

hastighetsgräns. 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt 
     

 
9. En anordning i lastbilen som via en liten bildskärm informerar föraren om han eller 

hon inte använder bälte. 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt 
     

 
10. En anordning som via ljud- eller ljussignaler ger föraren information om han 

eller hon inte använder bälte 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt 
     

 
11. En anordning som gör att fordonet inte går att köra fortare än 15 km/tim om 

man inte använder bälte. 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt 
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12. Nedan finns 7 alternativ på saker som du måste ta hänsyn till när du kör lastbil. 
Vänligen rangordna dessa alternativ efter hur viktiga du anser de vara för dig 
när du kör lastbil. Rangordna så att 1 är det viktigaste och 7 är det minst viktiga. 
Frågan kan upplevas som svår att svara på men försök så gott det går. 
 

___ Att hålla hastighetsgränsen 

___ Att köra nykter 

___ Att använda säkerhetsbälte 

___ Att leverera i tid 

___ Att köra bränslesnålt 

___ Att hålla avstånd till bilen framför 

___ Att vara utvilad innan du börjar köra 

 
13. I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden? 

 
 Instämmer 

inte alls 
 Instämmer 

delvis 
 Instämmer 

helt 
 1 2 3 4 5 

a. Trafikrytmen i tätort kräver ofta 
att jag kör fortare än gällande 
hastighetsgräns 

     

b. Jag har svårigheter att hålla 
hastighetsgränserna i tätortstrafik

     

c. Trafikrytmen på landsväg kräver 
ofta att jag kör fortare än gällande 
hastighetsgräns 

     

d. Jag har svårigheter att hålla 
hastighetsgränserna på 
landsvägstrafik 

     

e. Det finns ett starkt samband 
mellan hastighet och risk för 
olyckor 

     

f. Det är ok att köra lastbil även om 
man tagit en starköl 

     

g. Jag har alltid bilbälte på mig på 
landsväg 

     

h. Jag har alltid bilbälte på mig i 
tätort 

     

i. Bilbälte i lastbil gör ingen nytta 
vid en olycka 

     

j. Bilbälte är i vägen och det hindrar 
mig i mitt arbete 

     

k. Jag fortsätter att köra även om 
jag är sömnig 
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FRÅGOR OM TRAFIKOLYCKOR 
 

14. I vilken utsträckning tror du att nedanstående bidrar till olyckor mellan lastbilar 
och personbilar där personbilsföraren i huvudsak har bidragit till olyckan? 

 I mycket stor 
utsträckning 

 I viss 
utsträckning 

 I mycket liten 
utsträckning 

 1 2 3 4 5 

     a. Personbilen har hållit för hög 
hastighet 

     b. Personbilsföraren har somnat bakom 
ratten 

     c. Personbilsföraren är påverkad av 
alkohol 

     d. Personbilsföraren är påverkad av 
medicin eller narkotiska preparat? 

     e. Personbilsföraren är distraherad (t.ex. 
av telefon, justering av radio, 
navigator eller andra tekniska system) 

     f. Ouppmärksamhet (t.ex. tänker på 
annat eller tittar åt fel håll) 

     g. Självmord 
     h. Annat, t.ex.: 

      
 

15. I vilken utsträckning tror du att nedanstående bidrar till olyckor där lastbilar är 
inblandade och där lastbilschauffören i huvudsak har bidragit till olyckan? (Det 
kan alltså vara både singelolyckor eller kollision med andra fordon och 
trafikanter) 

 I mycket stor 
utsträckning 

 I viss 
utsträckning 

 I mycket liten 
utsträckning 

 1 2 3 4 5 
     a. Lastbilen har hållit för hög hastighet 
     b. Lastbilschauffören har somnat bakom 

ratten 
     c. Lastbilschauffören är påverkad av 

alkohol 
     d. Lastbilschauffören är påverkad av 

medicin eller narkotiska preparat? 
     e. Lastbilschauffören är distraherad (t.ex. 

av telefon, justering av radio, navigator 
eller andra tekniska system) 

     f. Ouppmärksamhet (t.ex. tänker på annat 
eller tittar åt fel håll) 

     g. Annat, t.ex.: 
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16. Har Du som lastbilsförare råkat ut för någon trafikolycka under de tre senaste 

åren, som lett till skada på person eller fordon? (Även små skador som 
blåmärke, skrubbsår eller en liten skada på fordonet ska räknas.)  

 
 Nej, jag har inte råkat ut för några trafikolyckor. (Om du svarade Nej, gå till 

fråga 17) 
  Ja. I så fall, hur många olyckor?      ………stycken. 
 
  Av dessa olyckor, hur många inträffade i tätort/ på landsväg? 
 
  I tätort    ………..stycken. 
 
  På landsväg    ………..stycken. 
 
  Av dessa olyckor, ange antal för varje typ av olycka och typ av 
skada: 

Huvudsaklig typ av 
skada för någon av de 
inblandade: 

Kört av vägen 
eller kört på 
föremål 

Kört på annan 
trafikant 

Blivit påkörd 

 
- Materialskada  

   

- Lätt personskada    
- Svår personskada    
- Dödlig skada     
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FÖRVÄNTNINGAR PÅ SYSTEMET! 
Din lastbil kommer att utrustas med ett system som mäter hur trafiksäkert 
du kör. Det kommer att registrera ev. fortkörning samt bältesanvändning. 
Med jämna mellanrum kommer du att få en uppföljning över hur du har 

kört. 
 

Nedan följer frågor om dina förväntningar på denna trafiksäkerhetstjänst. 
 

 
17. Hur tror Du att det kommer att bli när Du har trafiksäkerhetstjänsten i bilen? 
 

 Minska 
mycket 

Minska Oförändrad Öka Öka 
mycket 

a) Kommer Din hastighet i tätort att 
öka eller minska? 

     

b) Kommer din hastighet på 
landsväg att öka eller minska? 

     

c) Kommer Din hastighet på 
motorväg att öka eller minska?  

     

d) Kommer Dina restider i tätort att 
öka eller minska? 

     

e) Kommer Din trygghet i trafiken att 
öka eller minska? 

     

f) Kommer Din irritation i trafiken att 
öka eller minska? 

     

g) Kommer Din stress i trafiken att 
öka eller minska? 

     

h) Kommer Din uppmärksamhet i 
trafiken att öka eller minska? 

     

i) Kommer Din körglädje i trafiken 
att öka eller minska? 

     

j) Kommer Din uppmärksamhet på 
hastighetsskyltar att öka eller 
minska? 

     

k) Kommer Din upplevelse av att 
vara kontrollerad i trafiken att öka 
eller minska? 

     

l) Kommer Din bränsleförbrukning 
att öka eller minska? 
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18. Har du övriga kommenterar när det gäller trafiksäkerhet eller försöket kan 
du skriva dem nedan: 

 
……………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 
Tack för din medverkan! 
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Enkät efter 
 

Hej 
 

Du har nu kört med en trafiksäkerhetstjänst i din lastbil ett antal månader. 
Nu är vi intresserade av att veta hur du har upplevt den, därför ber vi dig 
svara på denna enkät. Enkäten tar ca 10 minuter att svara på. Vissa frågor 
kan kanske upplevas som svåra men försök svara så gott du kan. När du 
svarar vill vi att du ska göra det i din roll som lastbilsförare. Då ett antal 
olika varianter av systemet har testats är inte nödvändigtvis alla frågor 
relevanta för dig, men det står tydligt förklarat i enkäten hur den skall 
fyllas i. 
 
Om du har kommentarer på enkäten eller om försöket det går bra att 
skriva dem i slutet på enkäten under rubriken ”kommentarer”. 
 
Har du några frågor om enkäten eller projektet kan du kontakta någon av 
oss nedan. 
 
När du är färdig med enkäten, lägg den i det bifogade svarskuvertet och 
skicka tillbaka till VTI. Kontrollnumret på kuvertet är endast till för att 
veta vem som har svarat. All analys görs på gruppnivå och enskilda 
individer går ej att urskilja ur materialet. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Magnus Hjälmdahl 
Utvärderingsansvarig, VTI 

John Pettersson 
Projektansvarig, VEHCO 
031-64 51 52 013-20 43 06 

magnus.hjalmdahl@vti.se  john.pettersson@vehco.se  
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FRÅGOR OM TRAFIKSÄKERHETSTJÄNSTEN GRÄNSSNITT 
 

 
1. Hur ofta har du haft problem att se trafiksäkerhetstjänstens gränssnitt? 

 Aldrig Någon 
gång  

Ibland Ganska 
ofta 

Ofta 

- i solljus om solen lyser direkt på 
apparaten? 
 

     

- i dagsljus? 
      

- i mörkerkörning? 
      

- annat (t ex dålig synskärpa, ) 
 
 

     

 
 

2. Tyckte du att ljudvarningen var till hjälp för att följa 
hastighetsgränsen?  
Ja Nej  
    

  
3. Tyckte du att de röda ”plupparna” var till hjälp för att följa 

hastighetsgränsen?  
Ja Nej  
    

  
4. Tyckte du att bältesikonen var till hjälp för att komma ihåg bältet? 

(Gäller endast de som haft den funktionen aktiverad) 
Ja Nej  
    

  
5. Hade du önskat mer information i trafiksäkerhetstjänstens display? 

Ja Nej  
    

 
6. Om du svarade ja, vilken information skulle du velat ha? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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TRAFIKSÄKERHETSTJÄNSTEN UPPFÖLJNING 
 

 

7. Hur upplevde du det att din/dina chefer kunde följa upp hur du har 
kört? 
 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt 
     

 
 

8. Kändes det någon gång som om du var övervakad? 
 

Aldrig Någon gång Ibland Ganska ofta Ofta 
     

 
 

9. Hur upplevde du det att dina kollegor kunde se hur du har kört?  
 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

Dåligt 
     

 
 
10. Hur påverkade uppföljningen på arbetsplatsen (med stapeldiagram 

uppsatta i lunchrum el. motsv.) din motivation att uppnå företagets 

trafiksäkerhetsmål? 

Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 
Dåligt 

     
 

11. Har du några övriga åsikter angående den uppföljning du har fått 

genom det här försöket kan du skriva dem nedan. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ÅSIKTER OM FÖRSÖKET OCH 
TRAFIKSÄKERHETSTJÄNSTEN 

 

 
12. Hur ofta tyckte du att trafiksäkerhetstjänstens hastighetsgräns stämde 

med den skyltade hastighetsgränsen? 
Aldrig Någon gång Ibland Ganska ofta Ofta 
     

 
13. I vilken utsträckning litar du på trafiksäkerhetstjänsten? 

I stor 
utsträckning 

I ganska stor 
utsträckning 

Delvis I liten 
utsträckning 

Inte alls 

     
 

14. Trafiksäkerhetstjänsten skall vara obligatorisk för alla lastbilar i tätortstrafik. 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

lite 
Instämmer Instämmer 

mycket 
Instämmer 

helt 
     

 
15. Trafiksäkerhetstjänsten skall vara obligatorisk för alla lastbilar i landsvägstrafik. 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
lite 

Instämmer Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

     
 
 
Nedanstående tre frågor är endast till de som använt både 
bränsletjänsten och trafiksäkerhetstjänsten – övriga fortsätter på 
fråga 19. 
 

16. Hur ofta tyckte du att det uppstod en konflikt mellan bränsletjänsten och 
trafiksäkerhetstjänsten? 

Aldrig Någon 
gång 

Ibland Ganska 
Ofta 

Ofta 

     
 

17. Om det uppstod konflikt, vilken information prioriterade du? 
   Bränsletjänstens 
   Trafiksäkerhetstjänstens  
 

18. Varför prioriterade du så? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………
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FRÅGOR OM OLIKA SYSTEM I LASTBILAR. 
MARKERA I VILKEN UTSTRÄCKNING DU SOM 

LASTBILSFÖRARE INSTÄMMER I VART OCH ETT AV 
PÅSTÅENDENA OCH FRÅGORNA 

 
Vad skulle du tycka om att ha följande utrustning i din lastbil? 

 
19. En anordning i lastbilen som via en liten bildskärm informerar föraren om 

gällande hastighetsgräns. 
 

Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 
dåligt 

     
 

20. En anordning som via ljud- eller ljussignaler ger föraren information om han 
eller hon överskrider hastighetsgränsen 

 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt 
     

 
21. En anordning som gör att fordonet inte går att köra fortare än gällande 

hastighetsgräns. 
 

Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 
dåligt 

     
 

22. En anordning i lastbilen som via en liten bildskärm informerar föraren om 
han eller hon inte använder bälte. 

 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt 
     

 
23. En anordning som via ljud- eller ljussignaler ger föraren information om han 

eller hon inte använder bälte 
 

Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 
dåligt 

     
 

24. En anordning som gör att fordonet inte går att köra fortare än 15 km/h om 
man inte använder bälte. 

 
Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt 
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25. Nedan finns 7 alternativ på saker som du måste ta hänsyn till när du kör 

lastbil. Vänligen rangordna dessa alternativ efter hur viktiga du anser de vara 
för dig när du kör lastbil. Rangordna så att 1 är det viktigaste och 7 är det 
minst viktiga. Frågan kan upplevas som svår att svara på men försök så gott 
det går. 

 
___ Att hålla hastighetsgränsen 

___ Att köra nykter 

___ Att använda säkerhetsbälte 

___ Att leverera i tid 

___ Att köra bränslesnålt 

___ Att hålla avstånd till bilen framför 

___ Att vara utvilad innan du börjar köra 
 

Att köra lastbil med ELLER utan trafiksäkerhetstjänsten 
26. Vi ber dig jämföra dina upplevelser av att köra lastbil med 

trafiksäkerhetstjänsten och att köra utan. Tycker du då att 
trafiksäkerhetstjänsten medfört… 

 
 a) att du måste vara mindre eller mer uppmärksam när du kör lastbil? 
 Mycket mindre Något mindre  Oförändrat Något mer  Mycket mer 
            
 b) att du måste gasa och bromsa mindre eller mer? 
 Mycket mindre  Något mindre Oförändrat Något mer  Mycket mer 
            
 c) att du känner mindre eller större tidspress när du kör lastbil? 
 Mycket mindre  Något mindre Oförändrat Något mer Mycket större 
            
 d) att du blivit en sämre eller bättre lastbilsförare?  
 Mycket sämre Något sämre Oförändrat Något bättre Mycket bättre 
              
 e) att det är mindre eller mer ansträngande att köra lastbil? 
 Mycket mindre Något mindre Oförändrat Något mer Mycket mer 
            
 f) att du känner dig mindre eller mer frustrerad när du kör lastbil? 
 Mycket mindre Något mindre Oförändrat Något mer Mycket mer 
            

g) att du känner dig mindre eller mer i vägen för andra när du kör lastbil?  
 Mycket mindre Något mindre Oförändrat Något mer Mycket mer 
            

h) att du tittar mindre eller mer på hastighetsmätaren när du kör lastbil? 
 Mycket mindre Något mindre Oförändrat Något mer Mycket mer 
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27. Hur fick du utbildning på trafiksäkerhetstjänsten? 

  Utbildningstillfälle given av Vehco på mitt företag 
  Material från Vehco som delades ut på företaget 
  Fick ingen utbildning 
  Annat? Nämligen…………………………………. 

 
28. Vad tycker du om den utbildning du fått om att köra trafiksäkert?  

a) För kort 
utbildning  Lagom  För lång 

utbildning 
  11  22  33  44  55  
       
            

bb))  Mycket 
dålig  Varken bra 

eller dålig  Mycket bra 
  11  22  33  44  55  
       

 
 
 
Har du flera kommenterar när det gäller trafiksäkerhetstjänsten eller försöket 
kan du skriva dem nedan: 
……………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 
 
Tack för din medverkan! 
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