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 Examensarbetet är genomfört i samarbete med företaget Skillster 

vars simulator användes vid utbildningen och mätningarna. Anledningen till 

att det blev Eco-driving som undersöktes beror på att Skillster redan hade 

planer för att implementera detta i sin simulator. 
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Abstrakt 

 

Användandet av simulatorer i utbildningar ökar mer och mer. Simulatorer har använts inom 

pilotutbildningar och inom medicinsk utbildning länge och det finns mycket forskning som 

stödjer deras effektivitet. Nu har simulatorerna blivit mer tillgängliga i och med den tekniska 

utvecklingen och har börjat användas för förarutbildningar. Däremot saknas samma gedigna 

vetenskapliga stöd som finns för pilotutbildningar och medicinsk utbildning. Det finns visst 

underlag för utbildning i riskmedvetenhet men inte så många andra färdigheter. Syftet med 

studien var att undersöka hur effektiv en simulator är vid utbildning av förare i Eco-driving. 

Till studien rekryterades 20 elever från Yrkesakademin som utbildas för behörighet C, tung 

lastbil. Studien var av mellangruppsdesign där experimentgruppen tränade Eco-

drivingfärdigheter och data över bränsleförbrukning och hastighet samlades in. 

Kontrollgruppen fick en teoretisk utbildning i Eco-driving i form av en inspelad video. 

Experimentgruppen hade en signifikant förbättring av bränsleförbrukning men inte 

kontrollgruppen. Detta stödjer effektiviteten av simulatorbaserad utbildning av Eco-driving. 

Resultaten är även uppmuntrande till träning av liknande färdigheter som bland annat är av 

betydelse för trafiksäkerhet. Dessutom finns det goda möjligheter att minska kostnaderna vid 

förarutbildningar samtidigt som eleverna lär sig bättre. 

 Nyckelord: Eco-driving, simulator, utbildning, överföring, fidelitet 

 

Abstract 

 

The use of of simulators in education is increasing. The aviation and medical education have 

a long history of implementing simulator training and education. With a strong body of 

scientific research that validates their use in education. As the technical development has 

increased, the availability of affordable simulators has increased their use in driver education. 

Unfortunately the research is not as strong as with the aviation or medical education. There 

are some support that simulator-based education can improve hazard perception but not so 

many other skills. Therefore I want to examine the effectiveness of a simulator in teaching 

Eco-driving skills to drivers. 20 students from Yrkesakademin were recruited as they were 

learning to drive trucks. The study is of between group design where the experimental group 

practiced Eco-driving skills in the simulator. Data were collected of the participants fuel 

consumption and speed. The control group were shown a video lecture on Eco-driving. The 

experimental group did significant improve while the control group did not. These results 

support the effectiveness of simulator-based education of Eco-driving skills. It also is 

encouraging for similar driving skills that can have a significant effect on traffic safety. 

While there is encouraging evidence for reducing the cost of driver education at the same 

time the students learning is enhanced.  

Keywords: Eco-driving, simulator, education, transfer, fidelity 
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 Simulatorbaserad träning av Eco-driving 

I Sverige är det koldioxidutsläpp från transporter 30% av de totala koldioxidutsläppen. Vilket 

är en större andel än många andra länder, detta på grund av att man generellt sett använder 

mindre fossila bränslen för övrig energiframställning. Bättre teknik och minskade transporter 

är en väg att gå för att minska utsläppen. Det går även att bruka den redan existerande 

teknologin på ett bättre sätt. Eco-driving kan i genomsnitt minska bränsleförbrukningen och 

koldioxidutsläppen med 11% (Vägtrafikens miljöpåverkan, n.d.). 

Ett av problemen är att utbildning är kostsamt. Ett sätt att reducera dessa kostnader är 

genom att använda simulatorer i utbildningen. Dessutom har simulatorbaserad utbildning 

visat sig vara säkrare än annan traditionell utbildning. Simulatorer har även visat sig ha hög 

validitet att mäta förares beteende i reell trafik (hastighet, lateral position på väg och beteende 

i trafik). (Matowicki & Přibyl, 2017)  

En studie av Backlund, Engström, Johannesson, & Lebram (2008) testade att träna 

förare i en avancerad körsimulator där de delade in deltagarna i två grupper. Båda grupperna 

körde samma sträcka men experimentgruppen fick ett explicit mål och poäng efter de hade 

kört sträckan. Kontrollgruppen fick inget sådant. Backlund et al fann att införandet av ett 

explicit mål och poäng gjorde att deltagarna presterade bättre. Författarna menar därför att 

införa spel-element (som de menar att mål och poäng är) i träningen kan öka inlärningen hos 

de som tränar i simulatorn. 

En av fördelarna simulatorer har över traditionell träning är att det är möjligt att träna 

på en mängd olika situationer som inte går att träna på i verklig träning (Uhr, Felix, Williams, 

& Krueger, 2003). Uhr et al. (2003) har även lyfts fram fem didaktiska aspekter där 

simulatorer har ett övertag gentemot traditionell körträning på väg. Dessa fem är Weight-belt 

effect, där man kan öka svårighetsgraden för en student. Aggregation effect, där vissa 

specifika moment eller situationer kan förekomma i högre frekvens än på en vanlig väg. 

Multi-coding effect, där eleverna kan gå tillbaka för att se en replay på vissa moment vid 

behov. Isolation effect, där eleverna kan träna på vissa specifika delar av en mer komplex 

uppgift. Emancipation effect, där eleverna kan studera i frånvaron av en instruktör när det är 

möjligt. Alla dessa fem saker kan användas för att göra simulatorbaserad utbildning mer 

effektiv än traditionell träning på väg.  

Andra typer av simulatorer har diskuterats i andra studier över deras respektive 

fördelar och användningsområden. (Goode, Salmon, & Lenné, 2013) Men de hänvisar till fler 

studier för att utvärdera de specifika effekterna. Goode et al. (2013) lyfter att det saknas en 

genomgående terminologi för att beskriva de olika typer av simulatorer som finns. De 

föreslår en fidelity matrix för att lättare kunna beskriva en given simulators funktioner och 

möjligheter. Den matrisen de föreslår är indelad i Functional fidelity och Physical fidelity, 

där Functional fidelity beskriver hur likt verkligheten simulatorn fungerar medan Physical 

fidelity beskriver i hur stor mån en simulator upplevs verklig. De lyfter även fram fler 

dimensioner man skulle kunna beskriva en simulator i som t.ex. visual fidelity, motion 

fidelity, cognitive fidelity m.fl. 

 Vidare fortsätter Goode et al (2013) med att lyfta fram de typer av färdigheter man 

kan träna i simulatorer. De två breda typerna av färdigheter är procedurkunskap och högre 

kognitiva färdigheter. Där procedurkunskap handlar om att lära sig utföra handlingssekvenser 
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som i vissa fall blir automatiserade med träning. Högre kognitiva färdigheter, menar de, 

handlar om att göra övergripande analyser av framtida handlingar, göra strategiska beslut, 

underhålla en allmän uppmärksamhet på situationer och utvärdera risker med den pågående 

operationen. I en studie av Beloufa, Cauchard, Vedrenne, Vailleau, Kemeny, Mérienne, & 

Boucheix, (2017) där de undersöker möjligheten att träna Eco-driving i en simulator, så 

menar författarna att Eco-driving är en komplex aktivitet som består av hundratals åtskilda 

uppgifter. Vilket enligt Goode et al. (2013) skulle klassificeras som en högre kognitiv 

färdighet. 

 En pilotstudie (Hirsch, & Bellavance, 2016) som utvärderar en high fidelity simulator 

finner att i 14 av 15 körfärdigheter, särskilt de säkerhetskritiska, blev deltagarna lika bra eller 

bättre än de som fick en traditionell träning på väg. Något som även verkar ha hållit i sig en 

längre stund då deltagarna, två år efter studien, hade färre trafikbrott än kontrollgruppen. 

Något som även Sullman, Dorn, & Niemi, (2015) fann i sin studie om Eco-driving för 

bussförare. Hirsch et al. (2016) föreslår även några minimikrav för simulatorer för att träna 

vissa färdigheter. De menar främst att för att minimera risken för negativ överföring från 

simulatorn så behöver de ha minst 180 grader Field of View. Utan dessa kommer inte vissa 

procedurkunskaper kunna tränas och det finns en risk för negativ transfer. Men i övrigt så 

stödjer deras studie en hög grad av överföring från simulatorträning till verkliga kunskaper. 

Tidigare studier har även visat att Eco-driving träning i en avancerad simulator är 

väldigt effektiv. De fann där att träning i den avancerade simulatorn sänkte deltagarnas 

verkliga bränsleförbrukning med 11.6%. Dessutom fann de, när de undersökte gruppen igen 

sex månader senare, att effekten hade ökat till 16.9%. Experimentgruppens träning bestod av 

teoriutbildning och coachning i simulatorn. Kontrollgruppen i studien fick inte lära sig Eco-

driving utan fick istället gå en första hjälpen utbildning (Sullman, Dorn, & Niemi, 2015). 

Detta är särskilt intressant med tanke på att man i andra studier fann att Eco-driving 

utbildningens effekt är flyktig och att förare inte använder det beteendet i vanlig trafik. 

Deltagarna i studien testades i en simulator och när de ombads köra sparsamt så minskade 

bränsleförbrukningen. Däremot så avtog minskningen med tiden eller när den kognitiva 

belastningen ökade, något som författarna menar beror på svagheten i de mentala modellerna 

för att köra på ett sparsamt sätt. (Pampel, Jamson, Hibberd, & Barnard, 2018)  

I studie av Jamson, Hibberd, & Jamson, (2015) fann man att enkla förslag från 

hjälpsystem i fordonet kan lära Eco-driving färdigheter i en avancerad simulator. 

En anna studie av Wu, Zhao, Rong, & Zhang, (2018) så undersökte de effekten av Eco-

driving utbildning i form av både statisk information i form av en broschyr och en 

powerpoint presentation med effekten av coachning. De jämförde effekterna mellan 

professionella förare och icke-professionella förare där de fann att generellt var icke-

professionella förare mer benägna att ta till sig den nya kunskapen. Testen och träningen 

genomfördes i en avancerad simulator. De fann att den statiska utbildningen förbättrade 

många av de Eco-driving färdigheterna de undersökte bland deltagarna i båda grupperna, 

medan andra färdigheter som t.ex. undvika tomgång, inte förbättrades förrän de 

professionella förarna fick coachning i simulatorn. Däremot förbättrades samma färdigheter 

bland de icke-professionella förarna redan vid den statiska utbildningen. 

 Mot denna bakgrund var syftet med denna studie att undersöka om möjligheten att 

träna högre kognitiva färdigheter som Eco-driving i en relativt okomplicerad simulator. 
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Specifikt om (1) en sådan simulator är tillräcklig för att träna Eco-driving färdigheter, (2) 

undersöka vilken effekt simulatorbaserad utbildning har jämfört med en mer traditionell 

teoretisk Eco-driving utbildning. 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna var 20 till antalet från Yrkesakademin i Sundsvall. De är i slutet på sin 

utbildning där simulatorn redan används. Det innebär att de har goda erfarenheter av att köra 

lastbil i simulatorn. Samtliga deltagare har sedan tidigare körkort för behörighet B där en del 

av utbildningen redan innehåller grundläggande färdigheter i sparsam körning. Deltagarna 

delades sedan upp slumpmässigt i kontroll och experimentgrupp av lärarna på skolan. 

Deltagarna rekryterades via en förfrågan från företaget Skillsters VD till de lärare vid 

de skolor som redan har Skillsters simulatorer. Deltagandet från skolorna var frivilligt samt 

även deltagarna i studien blev meddelade att deras deltagande ska vara frivilligt, anonymt och 

attde kunde avbryta när som helst. 

Design 

Studien var av mellangruppsdesign där experimentgruppen fick träna Eco-driving 

färdigheter i simulatorn medan kontrollgruppen istället fick samma information via en 

instruktionsvideo, detta för att försäkra sig om att eventuella effekter inte kan härledas från 

skillnader i information. Före interventionen fick deltagarna i båda grupperna köra en 

förutbestämd väg för att mäta deras initiala bränsleförbrukning. Efter interventionen fick 

deltagarna köra en snarlik väg för att se om det hade skett någon förbättring för grupperna. 

Instrument och material 

Simulatorn ska enligt Goode et al. (2013) klassificeras som en simulator med high 

functional fidelity och moderate physical fidelity. Deltagarna sitter i en vanlig stol framför en 

stor tv-skärm. Den styrs med en ratt med force feedback för att simulera hur ratten på ett 

riktigt fordon beter sig och pedaler för att accelerera och bromsa. Programvaran är en 

simulator i Unity utvecklad av företaget Skillster. Fordonet i övningen är en tung lastbil för 

behörighet C försedd med automatisk växellåda. Simulatorerna är kopplade till en central 

server där all kördata från övningarna samlas. Grupperna satt i separata rum med en simulator 

per deltagare där samtliga deltagare gjorde undersökningen samtidigt. En lärare på skolan var 

på plats i vardera rum under undersökningen för att svara på eventuella frågor men de bidrog 

inte med någon övrig assistans under undersökningen. 

Eco-driving kan beskrivas på många sätt. I den här studien har jag valt att fokusera på vissa 

aspekter av eco-driving. Trafikverkets (Trafikverket, "Sparsam körning", 2017) tips för 

sparsam körning för tunga fordon är följande: 

● Planera din körning - undvik stopp 

● Utnyttja terrängen - håll jämn fart 

● Kör på så tung växel som möjligt 
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● Låt varvtalet och farten sjunka i långa motlut 

● Motorbromsa - använd rörelseenergin 

● Undvik för hög hastighet - håll dig inom tillåtna hastighetsgränser 

● Undvik tomgång 

● Följ upp 

Från dessa så valdes vissa av dessa färdigheter ut baserat på de tekniska förutsättningar som 

fanns för fordonet i simulatorn och de möjligheter som övningsupplägget i simulatorn tillät. 

De slutgiltiga färdigheterna som valdes ut var: planera körningen, utnyttja terrängen, låt 

farten sjunka i motlut och motorbromsning. Tre övningar, baserade på urvalet, skapades för 

att träna dessa färdiheter. Landsvägkörning 1 var en kort sträcka där framförallt färdigheterna 

motorbroms och att låta hastigheten sjunka tillämpades. Landsvägskörning 2 var en längre 

sträcka där motorbromsning, låta farten sjunka och att utnyttja terrängen tränades. 

Stadskörning var en sträcka där planering av körningen för att undvika stopp i en mängd 

olika trafiksituationer tillämpades. Exempel på situation då planering krävs; trafikljus, 

skymda korsningar och väjningsplikter. Vid dessa situationer ingår även att motorbromsa och 

att utnyttja terrängen.  

Instruktioner och Feedback på övningarna kommer för experimentgruppen. 

Informationen före en övning är relativt begränsad och uppmanar deltagaren till att försöka 

köra så sparsamt som möjligt. Under övningen så finns det en mätare bredvid 

hastighetsmätaren i simulatorn som visar den aktuella bränsleförbrukningen per 100km. Efter 

övningen är avklarad får deltagaren feedback på deras bränsleförbrukning. 

Experimentgruppen är uppmanad att köra övningarna tills dess att de uppnår en viss nivå. För 

att göra detta krävs det några försök på övningen. Minuspoäng fås om bränsleförbrukningen 

är högre än ett visst tillåtet värde beroende på övningen. Detta för att uppmana deltagarna till 

att förändra sitt körsätt så att det blir mer sparsamt. För varje nivå de når så blir den högsta 

tillåtna mängden bränsle som förbrukats lägre och lägre. Vilket uppmanar deltagarna till att 

ytterligare försöka förbättra sitt resultat. 

Instruktionsvideon skapades sedan efter samma premisser. Den inleddes med 

information om de grundläggande principerna kring hur man hanterar medlut och motlut. Hur 

man utnyttjar motorbroms för att minska bränsleförbrukningen. Därefter visades delar av 

samma sträckor som Landsvägskörning 1 och Landsvägskörning 2 med information om hur 

man hanterar de olika situationerna för att minska bränsleförbrukningen. Sedan visades det en 

mängd olika situationer från Stadskörningsövningen. Den visar strategier på hur man planerar 

sin körning och undviker stopp i trafikljus, väjningsplikter och korsningar med skymd sikt. 

Den tar även upp hur man hanterar motorbromsen på ett effektivt sätt och hur man utnyttjar 

terrängen i dessa situationer.  

Utformning av vägar i simulatorn togs i beaktande. Detta för att begränsa 

möjligheterna att någon av grupperna får ett övertag som kan påverka resultatet. Slingorna 

som låg till grund för mätningarna var mellan 10,30 km och 11 km långa. Innehållet på 

vägsträckorna var anpassade så att de situationer som interventionen bestod av kunde mätas. 

På grund av begränsningar i simulatorn så återanvändes vissa av sträckorna mellan de olika 

mättillfällena. Vid dessa tillfällen var då färdriktningen ombytt så att det inte ska förekomma 

någon träningseffekt mellan mätningarna. Samma beaktande togs vid utformandet av 

övningarna som experimentgruppen fick genomföra. Tyvärr så förekom det en vägsträcka på 
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ca 1 km som även förekom i mätningen efteråt. För att inte experimentgruppen skulle få en 

fördel så inkluderades denna vägsträcka även med i instruktionsvideon för kontrollgruppen.  

Tidsåtgång. Testslinga 1 och Testslinga 2 tar var för sig ungefär 15 minuter att köra. 

Instruktionsvideon är 11 minuter lång. Träningen som experimentgruppen genomförde tar 

ungefär 45 minuter att genomföra men kan variera mellan deltagare beroende på hur de 

presterar under träningen. Total tid för kontrollgruppen för Testslinga 1, Instruktionsvideon 

och Testslinga 2 blir ca 40–45 minuter. Experimentgruppens totala tid för Testslinga 1, 

träningen och Testslinga 2 blir ca 75 minuter. 

Procedur 

Deltagarna i båda grupperna fick, till att börja med, köra Testslinga 1. Därefter fick 

deltagarna i kontrollgruppen se en video med instruktioner om hur man kör på ett 

miljövänligt sätt. Deltagarna i experimentgruppen fick istället köra tre övningar som tränade 

de angivna färdigheterna i miljövänlig körning. De enda instruktionerna deltagarna i 

experimentgruppen fick var de inledande instruktionerna på skärmen och återkopplingen efter 

att övningen var avklarad. Därefter fick deltagarna i både kontrollgrupp och experimentgrupp 

köra Testslinga 2. 

Resultat 

I studien samlades data in från deltagarna om bränsleförbrukning, sträcka och tid på 

Testslinga 1 och Testslinga 2. Lärarna på skolan sammanställde denna information och 

rapporterade in den. För att säkerställa att informationen var korrekt så gjordes det även en 

kontroll utifrån databasen på samma information. Utifrån den sträcka de körde och den tid det 

tog kunde även den genomsnittliga hastigheten beräknas. Som kan ses i Figur 1 så förbättrade 

experimentgruppen sitt resultat efter interventionen. Denna skillnad på 4.32 l/100km (Sd = 

6.45) var signifikant, t(9) = 1.83, p<.05. Kontrollgruppen uppvisade en förbättring (1.04 

l/100km, Sd = 3.38) men den var ej signifikant (p = .17) 

Som kan ses i Figur 2 så uppvisade experimentgruppen en liten minskning i hastighet 

(-1.34 km/h, Sd = 5.37) men den var ej signifikant. (p = .45) Kontrollgruppen uppvisade en 

ökning i hastigheten efter interventionen (3.20 km/h, Sd = 2.74) som var signifikant, t(9) = 

1.83, p<.05. 
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Figur 1. Genomsnittlig bränsleförbrukning per 100 km. (Errorbars i Sd) 

 

 
 

Figur 2. Genomsnittlig hastighet i km/h. (Errorbars i Sd) 

Diskussion 

I den här studien ville jag undersöka om en relativt enkel simulator är tillräcklig för 

att träna högre kognitiva färdigheter som Eco-driving, samt hur effektiv en sådan utbildning 

är i jämförelse med en traditionell/teoretisk utbildning. Svaret på min första frågeställning är 

att en sådan simulator är tillräcklig. Det påvisades genom att experimentgruppen hade en 

förbättring med ca 12%. Detta visar även att den simulatorbaserade utbildningen är mer 

effektiv än en traditionell/teoretisk utbildning med tanke på att kontrollgruppen inte fick en 

förbättring som var signifikant. Detta stödjer de slutsatser andra undersökningar visat att 

simulatorer kan ha didaktiska fördelar gentemot andra utbildningssätt. 
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 Det är även intressant att se att den relativt enkla simulatorn är tillräcklig för att träna 

högre kognitiva färdigheter som Eco-driving. Något som har visats tidigare av Sullman et al. 

(2015) i en mycket mer avancerad simulator. Den förbättring som jag fann var nästan identisk 

som den Sullman et al. (2015) fann i sin studie. Det är uppmuntrande med tanke på den goda 

överföringen till verklig trafik som Sullman et al. (2015) deltagare hade. De fann även att 

effekten inte bara kvarstod 6 månader senare utan att den även hade ökat. Därför skulle det 

vara mycket intressant att göra samma uppföljning på den här studien och se om samma 

långsiktiga effekt finns. Detta eftersom de skillnader som finns mellan simulatorerna och 

deltagarna kan avslöja mer om vilka aspekter av simulatorer som påverkar deltagarnas 

förbättring.  

I data så kan man utläsa vissa trender. I experimentgruppen finns både de högsta och 

de lägsta bränsleförbrukningarna före interventionen. Vissa av deltagarna som hade de högsta 

bränsleförbrukningarna hade även den största förbättringen vilket var väntat. På samma sätt 

var det deltagare med väldigt låg bränsleförbrukning före som inte visade någon förbättring 

efter interventionen eller rent av en ökning. Detta kan bero på att deltagaren inte hade så 

mycket förbättringsutrymme mellan testen. Två deltagare med relativt hög 

bränsleförbrukning före interventionen fick en högre bränsleförbrukning efter. Det är väldigt 

intressant, varför fick dessa individer en försämring efter interventionen? En förklaring skulle 

kunna vara utmattning. Att köra testerna och träningen kan ta ganska lång tid och skulle 

kunna resultera att de i andra testet inte kan prestera lika bra på grund av utmattning. Det 

skulle även kunna vara på grund av att dessa deltagare inte har samma förkunskaper som 

övriga deltagare i experimentgruppen och därför är den här sortens intervention ineffektiv. 

Framtida studier skulle kunna undersöka detta med enkäter eller intervjuer som komplement 

för att ta reda på orsaker bakom förbättringar eller försämringar. 

I kontrollgruppen ser man generellt en mer homogen fördelning, både i 

bränsleförbrukning före och efter. Här ser man även att de med en inledande hög 

bränsleförbrukning även har en förbättring. Samt att de med väldigt låg bränsleförbrukning 

till att börja med har en mindre förbättring eller rent av en ökning efter interventionen. Detta 

skulle kunna visa på att även kontrollgruppens intervention har en viss effekt men att den är 

mindre eller att den kanske är mer lämpad att använda vid ett tidigare skede i utbildningen. 

En annan aspekt som kan vara intressant att undersöka är när Eco-driving, eller andra 

högre kognitiva färdigheter, är lämpliga att införa. I studien testades det på elever för 

körkortsbehörighet C. Dessa har redan körkort för behörighet B och har då en grundläggande 

förståelse för Eco-driving. Skulle man få samma effekt om experimentgruppen fick göra 

samma träning tidigt i utbildningen för B-kort? Om så inte är fallet kan det tyda på att just 

själva träningen på en tidigare teoretisk kunskap är det som förklarar effekten. Vilket har 

andra implikationer på många högre kognitiva förmågor och hur simulatorer bör användas i 

förarutbildningar. Det har kritiserats i VTI-rapport 936 (Forward, Nyberg, Gustafsson, 

Gregersen & Henriksson, 2017) att dagens förarprov för behörighet B inte mäter de högre 

kognitiva förmågorna som är essentiella för trafiksäkerheten.  

Andra studier (Petzoldt, Weiß, Franke, Krems & Bannert, 2013; Underwood, 

Crundall & Chapman, 2011) har visat att andra högre kognitiva färdigheter är särskilt 

lämpade på att träna i virtuella miljöer. Chan, Pradhan, Pollatsek, Knodler & Fisher (2010) 

fann att både riskmedvetenhet, hastighetsanpassning och uppmärksamhet kunde tränas i 



9 

 

virtuella miljöer och ha god överföring till verkligheten. Jag misstänker att just möjligheten 

att träna saker som inte är möjligt på andra sätt än i virtuella miljöer är en stor fördel. Det 

möjliggör en tydlig illustration av vilka effekter olika beteenden har i annars väldigt 

oförlåtande miljöer. En person kan läsa sig till kunskap men personens förmåga att 

internalisera den kunskapen och verkligen befästa den är också viktig för att personen ska 

förstå och tillämpa det.  

 I GDE-matrisen (Hatakka, Keskinen, Gregersen, Glad, & Hernetkoski, 2002) så 

synliggör de målen för en säker förare. Tittar man noggrannare på den så ser man att stora 

delar av den innefattar det som Goode et al. (2013) skulle klassificera som högre kognitiv 

kunskap. När man då tittar på de riktlinjer som Hirch et al. (2016) lägger fram för vilken 

fidelitet en simulator behöver för att träna liknande färdigheter så räcker en relativt simpel 

simulator långt för att uppnå de mål som tas upp i GDE-matrisen. 

 Beloufa et al. (2017) visar att det finns många vägar att gå för att utbilda förare i ett 

sparsamt körsätt. Något som Wu et al. (2018) också lägger fram att professionella förare 

skiljer sig något åt när det gäller hur de tar emot ny kunskap.  

 I studien fick kontrollgruppen själva träna under fria förhållanden utan hjälp från 

utbildade lärare medan kontrollgruppen fick titta på en teoretisk video. Videon kan ses som 

en ersättare för en lärare som instruerar för eleverna. Andrieu & Pierre (2012) och Sullman et 

al. (2015) båda har använt instruktörer för lära deltagarna Eco-driving något som verkar 

relativt vanligt. Det medför att både tittat till den tid, och då även pengar, som det tar för 

läraren att instruera eleverna och den lilla effekt instruktionen ger så är det svårt att se det 

som kostnadseffektivt. Särskilt när man jämför med en simulator. Tidigare simulatorer med 

hög fidelitet har varit mycket dyra i inköp men resultatet av den här studien pekar på att en 

mycket billigare simulator kan ge väldigt stora effekter. Det medför att träning av Eco-

driving, och sannolikt andra färdigheter, i en billigare simulator kan medföra stora 

besparingar i resurser samtidigt som de ger bättre resultat i utbildningen. 

 Studien är begränsad i storlek och över tid. Deltagarantalet är endast 20 personer och 

det kan vara en felkälla. Dessutom skedde både träning och testning i direkt följd vilket gör 

det svårt att dra några långsiktiga slutsatser. Övrig forskning på Eco-driving visar däremot 

stöd för både överföring och långsiktiga effekter. Att testa mellan fler grupper skulle även det 

vara intressant att se. Förslagsvis en ren kontrollgrupp helt utan information om Eco-driving 

samt även en grupp med både Eco-driving information samt träning i simulatorn.  

 Det skulle även vara intressant att undersöka om olika deltagare skulle få olika 

mycket effekt av träningen i simulatorn. Deltagarna i den här studien var i slutet på sin 

utbildning och har därför redan en del kunskap i sparsam körning. Vilka effekter skulle man 

se om deltagarna var tidigare i sin utbildning? Det är möjligt att kontrollgruppen då skulle 

kunna tillgodose sig kunskapen i större grad och då få en signifikant förbättring. Samtidigt 

skulle det vara möjligt att experimentgruppen inte fick en lika stor förbättring om de saknade 

förkunskaper. I vilket fall skulle samtliga resultat tydligare tala för vilka didaktiska och 

pedagogiska fördelar en simulator har.  
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