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Abstract 

Nowadays modern cars have the possibility to be technically equipped with detection systems 

to assist drivers in circumstances where road accidents occur that involves wild animals. 

However, this safety feature is unlikely to be available to the average person anytime soon. 

Since majority of the Swedish population have access to a mobile device a mobile based 

detection system (MBDS) could be developed. Testing an MBDS in the real world is a difficult 

task, and as a result a virtual world has been developed for testing purposes. 

 

The system has been measured against human performance to enlighten its performance and to 

be proven as useful aid, where the result show that the detection system is significantly worse 

than humans under optimal conditions (The participants that have attended the user tests had 

knowledge about the subject matter and it could be considered as evident that a moose is 

supposedly going to enter the road). It was concluded that an MBDS can become useful aid to 

drivers who travel longer distances, particularly professional drivers and people who commutes 

regularly. Further research is recommended to focus on the value in an application as such and 

if the demand is large enough to realize the application. 
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Sammanfattning 

Det finns moderna bilar i dagsläget som är tekniskt utrustade med detekteringssystem för hjälpa 

förare på vägar där vilda djur kan förekomma, dock är det länge innan den genomsnittliga 

personen får nyttja denna typ av extra säkerhet. Eftersom majoriteten av den svenska 

befolkningen har mobila enheter kan ett mobilbaserat detekteringssystem (MBDS) i teorin 

utvecklas. Denna studie har som syfte att redogöra hur ett MBDS kan vara till hjälpmedel för 

dessa förare. Eftersom det är svårt att testa ett sådant system i verkligheten utvecklades en 

virtuell värld som systemet har testats inom. 

 

Systemet har testats mot människan för att visa dess prestanda och effektivitet som hjälpmedel, 

där resultatet visar på att studiens detekteringssystem är märkvärdigt sämre än människan 

under optimala förhållanden (deltagare i användartesterna har besuttit kännedom kring studiens 

ämnesområde och det kan anses vara evident att en älg kommer kliva ut på vägbanan). En 

slutsats är att ett MBDS kan vara till hjälp för förare under längre körsträckor, speciellt 

yrkesförare och personer som pendlar regelbundet. Det rekommenderas att andra studier 

fokuserar på värdet i en sådan applikation och om efterfrågan är nog stor för att förverkliga 

applikationen. 
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1 Introduktion 

 Bakgrund 

Mellan 1 till 12 procent av dödsorsaken för mellanstora och stora däggdjur är viltolyckor i 

Sverige (Seiler A, Helldin JO, Seiler C, 2004). Enligt Nationella Viltolycksrådet (2017) sker 

det en viltolycka var 9:e minut i Sverige, vilket motsvarar att 61 000 viltolyckor på ett år. Det 

finns många olika lösningar för att minska problemet och ett av de vanligaste är viltstängsel, 

dock fungerar det inte alltid som ett stopp för djuren, utan justerar istället deras vandring mot 

en annan passage som inte nödvändigtvis är säkert. Andra lösningar som kan göras på 

samhällsnivå är att införa ekodukter och viltvarningssystem (Trafikverket, 2018). Dessa 

lösningar förekommer ofta under större trafikstråk, dock är det vanligt att mindre 

landsortsvägar saknar viltstängsel. 

 

Det finns också tillvägagångssätt och hjälpmedel för att minska riskerna för viltolyckor på 

individnivå. Volvo (2018) introducerade “Large animal detection” i modellerna S90 och V90 

år 2016. Det visar på att inom en 5–10 års period kan det att finnas en större andel bilar som 

har inbyggda detekteringssystem. Den målgrupp som har en teknisk utrustad bil med ett 

detekteringssystem kommer att vara begränsad i närtid och dessa inbyggda lösningar på 

problemet kommer inte att nå flertalet bilförare i närtid. Majoriteten av svenska befolkningen 

har tillgång till mobila enheter, därför kan det finnas rum att nyttja moderna algoritmer och 

tekniker för att utveckla ett mobilbaserat detekteringssystem (MBDS). Den potentiella 

målgruppen skulle kunna ha ett gratis säkerhetsalternativ direkt i sin mobila enhet. 

 

Moderna bilar kan ha Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) som hjälper förare genom 

att varna för faror eller hinder beroende på respektive sensor. En förare med ett MBDS skulle 

således kunna agera på liknande sätt vid feedback från ADAS och inta bromsberedskap. Ett 

MBDS skulle i teorin kunna samspela med en människa på samma sätt om vilt skulle detekteras 

på vägen eller vid sidan av vägen. 
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 Frågeställning och syfte 

Studiens syfte är att besvara följande forskningsfråga: 

Hur presterar ett mobilbaserat detekteringssystem i jämförelse mot människan under ett 

kapacitetstest? 

Anledningen till att systemet testas mot människan är för det anses vara en passande jämförelse 

för att uppskatta möjligheterna för systemet då människan är slutanvändaren för den potentiella 

applikationen. För att teknik som Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning (ML) skall 

kunna användas som ett detekteringssystem ställs krav på låg feldensitet avseende såväl som 

missade detekteringar som felaktigt detekterade älgar och kort svarstid, från det att djuret finns 

i bild tills dess bildanalysen är genomförd och föraren är varnad.  

 

Forskningsfrågan ska besvaras genom att utveckla de kritiska systemkomponenter som behövs 

(En virtuell miljö med objekt som existerar i en omgivning där viltolyckor sker, en 

maskininlärningsmodell och en analyskomponent som analyserar bilder från en kamera, där de 

bilder som analyseras kommer från en förares vy). Erhållna data ska jämföras med data uppmätt 

i en grupp av personer som får betrakta samma videosekvens som detekteringssystemet. 

Därmed säkerställs det att användartester utförs under samma förutsättningar, med undantaget 

att personer kommer anta att en älg kommer att korsa vägbanan och kommer att vara beredda 

på detta. Målet med användartester är att skapa kvantitativa primärdata från båda aktörstyperna, 

människor och detekteringssystemet. Alla användartest ska huvudsakligen bidra med följande 

data från båda aktörerna: (1) Detekteringstid vilket är tiden för att detektera vilt, (2) precision 

ska användas för att redogöra sanna och falska detekteringar och (3) kollision för att undersöka 

ifall en aktör har kolliderat med vilt. 

 

Studien är viktig då resultatet kan sätta grund för något mer konkret och användbart. Tekniken 

skulle i ett senare skede kunna användas för att tillämpa ett MBDS, som skulle kunna ge en 

audiovisuell notifikation till en förare, vilket i följd skulle kunna resultera i minskat antal 

viltolyckor och mindre djur-, bil- och personskador. 



   

 

3 

 

 Problemområde 

Tidigare forskning är gjort av Zhou (2014), som i sin kvalitativa studie testar 

objektigenkänning i realtid, med samma avgränsning som denna studie använder (endast 

detektera älgtjurar). Studien anses ha många likheter, dock skiljer sig syftet en aning då studien 

inte besvarar om det är till någon hjälp för människor och istället fokuserar på 

energiförbrukning. Zhous (2014) studie är cirka 5 år gammal i skrivande stund blir studien 

mindre aktuell som riktlinjer inom de tekniska aspekterna. Alsing (2018) kompletterar tidigare 

nämnda studie genom att undersöka de populäraste algoritmerna och deras svarstider i mobila 

enheter. Tidigare författare visar att det är tekniskt möjligt att använda objektigenkänning i 

realtid i mobila enheter för detektering av vilt. Dock blir problemområdet mer komplext när 

människan involveras, därför anses de kunna uppstå tekniska barriärer även om tidigare studier 

inte visar på det. Problematiken kvarstår; Är det tekniskt möjligt och går det att använda som 

hjälpmedel för förare? 

 

 Avgränsningar 

Studien avgränsas till endast älgtjurar av tidsmässiga skäl, trots att metoden i teorin har 

potential att detektera alla vilda djur. En till avgränsning är att endast implementera de 

systemkomponenter som hade funnits i ett fullt fungerande MBDS som är kritiskt nödvändiga 

för att generera empiriskt datamaterial. I avsikt att underlätta för läsare kommer studien under 

fler avsnitt referera till “detekteringssystem” och MBDS som helhet även om det tekniskt sett 

vore mer korrekt att referera till specifika systemkomponenter som AI, ML och analyssystem.  

 

Etiska överväganden har uteslutit experiment i verklig miljö då personer hade kunnat utsättas 

i fara vid bilkörning och i samband med att detektera älgar. Företaget Neava är involverad i 

uppdraget och besitter kunskap och kompetens inom Augmented Reality (AR), VR och 

spelmotorn Unity, ansågs det vara aktuellt att skapa den virtuella världen i Unity.  

 

Testmiljön kommer endast vara designad för optimala vägförhållanden för att underlätta 

beräkningen för testfall och kollisioner. Med optimala vägförhållanden menas att beräkningen 

för när en bromssträcka sker inkluderas en låg konstant friktion för att motsvara torrt underlag 

som Körkortonline (2017) föreslår. 
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Med tidigare nämnda avgränsningar förhåller studien sig att testa en maskininlärningsmodell 

på samma hårdvara som ska exekvera en simulering. Eftersom det råder problematik i att 

datorer som regel har bättre prestanda än mobila enheter som i följd resulterar i lägre svarstid, 

ska en modell därför begränsas till att ta emot samma antal bilder som en modern mobil enhet 

har beräkningskraft att hantera. De svarstider som Google Inc. (u. å) har redovisat för en 

modern mobil enhet kommer att användas för att simulera prestanda. 

 

När studien har presenterats har en vanlig missuppfattning bland publiken varit att 

detekteringssystemet är tänkt att ha en koppling till fordons styrsystem. Systemet förhåller sig 

till att det är upp till förare att själva inta bromsberedskap, för om en telefon integreras med en 

personbil minskar målgruppen som är tänkt att kunna ha nytta av ett mobilbaserat 

detekteringssystem. 
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2 Teori 

 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området är gjort av Zhou (2014) som har testat algoritmer inom 

objektigenkänning i realtid och förklarat vilka andra åtgärder som vidtas inom 

problemområdet. Zhou (2014) visar att finns många svårigheter inom problemområdet att 

detektera vilt med en kamera som hjälpmedel. Ljus som skiftar är okontrollerbart i en färdande 

bil och det medför även att reflektionen kan störa en kameras bildkvalitet. En snabbt färdande 

bil bidrar med suddig bild som i teorin skulle resultera i sämre träffsäkerhet. Alsing (2018) 

redovisar populära algoritmer i samband med mobila enheter och att avvägningar bör ske för 

ens specifika ändamål. I studien granskas de populäraste algoritmerna och visar hur de presterar 

i mobila enheter. Dessa nämnda studier finns mer djupgående beskrivet under avsnitten 2.2.1 

och 2.2.2. 
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2.2 Deep Learning och Transfer Learning 

Deep Learning (DL) är en metod inom maskininlärning som har sitt ursprung från 

neurovetenskap, statistik och matematik. En märkvärdig skillnad mellan ML och DL är en 

utvecklares roll i designprocessen för modeller. För en maskininlärningsmodell designas 

särdrag och egenskaper förhand medan DL nyttjar beräkningskraft för att ta fram utmärkande 

egenskaper för ett utvalt dataset för träning, se Figur 2.1. (Goodfellow, Bengio, & Courville, 

2016)  

 

 

Figur 2.1:  Figuren redovisar traditionell AI till DL från ett historiskt perspektiv. 

(Goodfellow, Bengio & Courville, 2016, Figur 1.5) 

 

Inom maskininlärning är det ovanligt att träna Convolutional Neural Network (CNN) från 

grunden för det är kostsamt i tid och pengar. Därför är det vanligare att använda sig av metoden 

Transfer Learning. Metoden har fördelen att ett Deep Neural Network (DNN) kan vara 

förbehandlat och anpassat för dataset med exempelvis ImageNet, som innehåller 1000 olika 

kategorier och 1.2 miljoner bilder. Därav kan ett CNN:s bas få en optimal grund för särdrag 

och egenskaper. Det är vanligt att de tidigare lagren bibehåller dess vikter och att det sista lagret 

är det som justeras för ens önskade ändamål. (Alsing, 2018)  
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2.2.1 Maskininlärning i mobila enheter 

Alsing (2018) utvärderar användandet av modeller för maskininlärning i mobila enheter och 

argumenterar för att det bör ske en avvägning mellan precision och svarstid för ens specifika 

ändamål.  

 

 

Tabell 1: Fyra populära modeller testas med Pixel 2 (mobil enhet). Tabellen visar påverkan 

av quantization. (Google Inc, u.å, Tabell 1) 

 

Ramverket Tensorflow (TF) har publicerat flera modeller för djupinlärning med öppen källkod. 

För att optimera modeller för specifika enheter kan en utvecklare använda sig av metoden 

quantization. Metoden byter datatyp på vikter som resulterar i att modellen får mindre storlek 

och snabbare svarstid. För att uppnå bästa resultat med quantization krävs det att detta metodval 

appliceras innan träning, se tabell 1. (Google Inc, u.å) 
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2.2.2 Data Augmentation 

För att en modell ska tränas effektivt är mängden data oerhört viktigt. Saknas den kvantitet som 

behövs för ändamålet kan metoden Data Augmentation (DA) appliceras som genererar data 

utifrån ens ursprungliga dataset. Metoden har ekonomiska fördelar, framförallt för CNN där 

geometrisk transformation har visat ge förbättrade resultat. Exempel på geometrisk 

transformation är rotation och beskärning. (Taylor & Nitschke, 2017) Se Figur 2.2 för ett 

konkret exempel på DA.  

 

Figur 2.2: Exempel på hur Data Augmentation (DA) kan komplettera ett dataset för CNN. 

(Taylor & Nitschke, 2017, Figur 2) 

Zhou (2014) redogör för sin träningsprocess för maskininlärningsmodeller med avsikt att 

detektera älgar och hur data kan förbehandlas. Han styrker påståendet från Taylor & Nitschke 

(2017) om att DA kan utöka och förbättra ett träningsset.  

 

En modell för maskininlärning kan förbättras genom två steg: (1) Ett dataset delas upp i två 

kategorier utifrån en älgs riktning, Head To Left (HTL) och Head To Right (HTR). (2) När 

HTL och HTR är separerade kan kategorierna kopieras och behandlas genom att göra en 180-

graders horisontell vändning, i syftet att fördubbla mängden positiva data. (Zhou, 2014) 

 

Zhou (2014) menar också att tillägga brus i träningsdatasetet kan ge ett bättre resultat. När 

klimat har inverkan på en modell kan den gynnas av att tränas på simulerade effekter. Mindre 

kontrast kan ge effekten av molnigt väder, medan ökad kontrast kan simulera soliga 

förhållanden.  
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I moderna metoder/tekniker och ramverk finns det stöd för att konfigurera att dataset för träning 

ska uppnå samma effekter som Zhou (2014) beskrev tidigare, utan att göra någon manuell 

bildbehandling. Under TF:s officiella dokumentation finns följande operationer tillgängliga: 

• tf.image.random_contrast 

• tf.image.random_crop 

• tf.image.flip_left_right 

De operationer som nämns ovan används för att skapa bilder med slumpade parametrar för 

kontrast och beskärning. Operationerna kan simulera effekter vid träning av modellen på en 

originalbild, men även en kopia som är vänd horisontellt 180 grader.  (Google Inc, u.å) 

 

2.3 YOLO (You Only Look Once) 

You Only Look Once (YOLO) är en ny metod inom objektigenkänning som skiljer sig från 

andra toppmoderna metoder som exempelvis R-CNN. Metoden presterar i realtid och kan 

åstadkomma en högre Mean Average Precision (mAP) än många konkurrenter. YOLO:s 

underliggande struktur kan anses vara simplare och beskrivas med tre steg: (1) Ändra 

upplösning på inmatning (bildformat), (2) Iterera igenom ett CNN, och (3) skapa resultat från 

modellens confidence med ett tröskelvärde. (Redmon, Divvala, Girshick & Farhadi, 2016) 

 

2.4 Mätvärden 

2.4.1 Precision, recall och accuracy 

Powers (2011) berättar att en vanlig metod för att utvärdera ett resultat eller experiment inom 

maskininlärning är recall, precision och accuracy. Han anser dock att det är ett problem för 

det kan användas för avsiktligt presentera information felaktigt. Dessa mått kan få ett system 

som presterar sämre i praktiken att se bättre ut än vad de faktiskt är. För att dessa mått ska vara 

användbara måste de motiveras vid användning.  

 

Vid beräkning av dessa mått får en enhet ett utfall som är True Positive (TP), False Positive 

(FP), False Negative (FN) eller True Negative (TN). Formlerna för att beräkna precision, recall 

och accuracy är definierade enligt nedanstående: 



   

 

10 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁
 

 (Olson & Delen, 2008) 

 

2.4.2 Reaktionsförmåga 

Enligt Shelton och Kumar (2010) är auditiv reaktionsförmåga snabbare än visuell 

reaktionsförmåga. Deras studie resulterade i att män hade snabbare auditiv reaktionsförmåga 

än kvinnor, men också snabbare visuell reaktionsförmåga.  

 

 

Figur 2.3: Auditiv- och visuell reaktionsförmåga i millisekunder (ms), lägre är bättre. 

(Shelton & Kumar, 2010, Figur 1) 

 

Figuren 2.3 från Shelton och Kumar (2010) visar två medelvärden, auditiv reaktionsförmåga 

ligger i snitt runt 285 ms, medan visuell reaktionsförmåga överstiger 330 ms. Det skiljer sig 
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från reaktionstiden som Körkortonline (2017) föreslår (1000 ms), dock är det under olika 

förhållanden, då 1000ms inkluderar andra faktorer som bromsberedskap. 

 

2.4.3 Bromssträcka 

Körkortonline (2017) menar att en bromssträcka skiljer sig ofta från ett fall till ett annat på 

grund av faktorer som väglag och däckgrepp. Med bra däck och bromsar kan följande formel 

användas för att räkna ut en bromssträcka till ganska hög sannolikhet: 

𝑆 =
𝑣2

250 × f
 

Variabeln s är uträkning för bromssträckan, v är hastighet i km/h, 250 är en fast konstant och f 

är en variabel för friktionstal som brukar ha värdet 0,8 för beräkning som inkluderar torrt väglag 

och 0,1 vid slät is.  

502

250∗0,8
=12,5 meter bromssträcka 

Exemplet ovan är resultatet på en uträkning för en personbils bromssträcka som färdats i 

50km/h på torrt väglag. (Körkortonline, 2017) 
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2.5 Teoridiskussion 

Studiens teoretiska referensram finns listad under tidigare avsnitt och all teori anses bidra med 

nytta för studien. Goodfellow, Bengio, & Courville (2016) och Alsing (2018) inleder 

teoriavsnittet med information om Deep Learning (DL) och Transfer Learning. Dessa är 

metoder inom AI och ML, dock förväntas läsarna att känna till dessa termer. Värdet i deras 

bidrag för referensramen är att ge läsaren en generell förståelse och begripa fördelarna som 

metoderna bidrar med. Alsing (2018) förklarar hur Transfer Learning fungerar och betonar att 

det är en populär metod för att minimera kostnader och spara tid. Detta har ansetts vara viktigt 

för denna studie på grund av tidsbegränsningar och tillgångar till hårdvara och beräkningskraft. 

Därefter leder Alsing (2018) teorin mot Tensorflow (TF) och till att se över svarstider och 

huruvida modellerna presterar beroende på algoritm. Vidare presenteras optimeringsmetoder 

av Google Inc (u.å) för mobilanpassade modeller och förklarar i vilket stadie metoden bör 

tillämpas.  

 

Data Augmentation (DA) nämns av tre författare och har varit viktig för studiens resultat och 

hantering av dataset. Det inleds med att Taylor & Nitschke (2017) förklarar avsikten med 

tekniken och följs upp av Zhou (2014) som visar hur data under studiens gång har behandlats 

manuellt. Enligt den officiella dokumentationen för TF visar Google Inc (u.å) att operationer 

finns tillgängliga som ger samma stöd automatiskt, genom att endast konfigurera modellerna 

enligt ändamålets preferenser. Sista teorin som är relaterad till ML är You Only Look Once 

(YOLO) och beskrivs av Redmon et al. (2016) att modellen har en annan struktur än 

konkurrerande och toppmoderna modeller. YOLO används i referensramen för modellen och 

den har använts i en central systemkomponent för studiens slutgiltiga resultat. 

 

Slutligen presenteras olika typer av mätvärden som har varit viktigt för utvecklingsarbetet, 

resultatet och analysen. Tillförlitligheten i systemet för detektering har mätts med hjälp av 

precision, recall och accuracy. Powers (2011) förklarar att det finns fördelar och nackdelar 

med dessa mått och att de måste motiveras vid användning. Beräkningarna för dessa värden 

presenteras av Olson och Delen (2008).   
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Shelton och Kumars (2016) studie har undersökt och testat människors auditiva och visuella 

reaktionsförmåga. Dessa värden skiljer sig en aning från vad Körkortonline (2017) föreslår, 

dock är det under andra förhållanden då de inkluderar bromsberedskap. Dessa är viktiga för att 

studien ska kunna göra beräkningar med korrekta värden utifrån teorin. För att beräkna 

bromssträckor och redogöra ifall aktörerna hade kolliderat har en matematisk formel använts 

från Körkortonline (2017).  
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

Med en abduktiv ansats har studien ämnat att besvara hur ett mobilbaserat detekteringssystem 

kan vara ett hjälpmedel för förare. Inledningsvis i denna studie användes en induktiv ansats, 

men ansatsen ändrades när den teoretiska referensramen togs fram för att studien var mer 

lämpad att utgå ifrån empiri och befintlig teori. En kvantitativ metod har använts för att mäta 

människan mot ett MBDS som har gett en uppfattning över hur systemet fungerar som 

hjälpmedel. 

 

3.2 Litteraturgranskning 

Den teoretiska referensramen har skapats med vetenskapliga artiklar från Google Scholar och 

Research Gate. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) och Deep Learning (DL) 

har varit populära termer under senaste åren, men har dessvärre inte varit till någon större nytta 

gällande söktermer för liknande studier. Där har andra söktermer varit mer till nytta, som 

Realtime Object Detection och Realtime Detection System kombinerat med andra relevanta 

faktorer som animals, android, phone och wild life. För att det är en exponentiellt växande 

teknik har sökträffar filtrerats med prioritet på nyast först. Ett konkret exempel på den mest 

relevanta studien som har hittats och är endast 5 år gammal men hade inte använt sig av DL. 

Det andra kriteriet för filtrering har varit att sortera utifrån högst antal citationer. 

 

Google och Wikipedia har varit till stor nytta för att få en ytlig förståelse över tekniker och 

metoder, men också för att hitta bättre söktermer i databaser med vetenskapliga artiklar. Då 

studiens empiriska material är kritiskt beroende av kvantitativ data som beräknats på ett korrekt 

sätt finns det också under avsnittet Teori. Relevanta söktermer för detta har varit Confusion 

Matrix och Auditory and Visual reaction time kombinerat med Machine Learning, Accuracy, 

Precision och recall.  

 

Litteraturgranskningen har haft fokus på tekniska detaljer och tekniker, som bland annat har 

hittats på Tensorflow (TF)’s officiella dokumentation. Det har bidragit med avgörande beslut 

vid val av modeller för maskininlärning.  
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3.3 Forskningsstrategi, fallstudie 

Yin (2009) förklarar sin syn på fallstudier och anser att det är tre faktorer som har betydelse 

för valet av forskningsstrategi; (1) Forskningsfråga, (2) forskarens påverkan på 

beteendemässiga händelser och (3) om samtida händelser är angelägna. Han förklarar också att 

fallstudier används i komplexa sammanhang och har fått kritik att det inte går att generalisera. 

En forskare måste designa och planera en fallstudie noggrant för att övervinna den traditionella 

kritiken. 

 

Gummesson (2003) gör samma påstående som Yin (2009) och argumenterar för att en 

fallstudie är passande då det är många faktorer och okända fenomen. 

Problematiken för studien har matchat de karaktärsdrag ovanstående författare beskriver att en 

fallstudie kan ha, därför har denna forskningsmetod tillämpats i studiens forskningsstrategi. 

Studien har en mångfald av variabler som svarstid, visuell- och auditiv reaktionstid, 

bromssträcka, avstånd, precision och kollision.  Dessa variabler har varit grundläggande för att 

skapa ett empiriskt underlag där människor har jämförts mot de systemkomponenter som är 

kritiska i ett MBDS. Av dessa skäl är studien komplex och lämpad för en fallstudie. 

 

3.4 Planering och design av utvecklingsarbete 

I Unity3D har simuleringarna av användartester hanterats som genererat både bilder och 

kvantitativa data. För vardera testen har bilder sparats varje 80:e millisekund för att simulera 

vad maskininlärningsmodellen har för svarstid. Till vardera bild har även data och information 

sparats för beräkningen av aktörernas precision, svarstid/reaktionstid och ifall en kollision har 

inträffat.  

 

När ett användartest har avslutats har all data efterbehandlas med TF:s API (Application 

Programming Interface) som hjälpmedel. Varje användartest har innefattat en dataanalys som 

avslutningsprocess med mål att jämföra de två aktörerna (detekteringssystem och deltagare) 

där de har blivit testade på (1) Detekteringstid, (2) precision och (3) kollision.  
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Figur 3.1: Ett flödesschema som visar detekteringssystemets process under ett användartest. 

 

Figur 3.1 är modellerad för att beskriva hur detekteringssystemets process har fungerat under 

ett användartest och har delvis stämt överens för en deltagare i studien. Det som har skiljt sig i 

flödesschemat för människor har varit startprocessen, som börjat vid ett knapptryck och har 

inte ansetts ha något behov av en automatiserad beräkning eftersom en person inte har varit 

förväntad att bidra med en mångfald feldetekteringar i jämförelse med ett detekteringssystem. 

Då de slutgiltiga användartesterna har varit beroende av en testmiljö har de implementerats 

med mål att konstruera olika testfall. Studien har därför varit uppdelad i två faser med olika 

mål. 

 

Fas 1 har i korta drag haft som mål att åstadkomma en version med all funktionalitet med låg 

detaljeringsgrad. I testmiljön har målet varit att inskaffa ett fordon med två olika vyer. En 

kamera för att simulera ett perspektiv för en förare, men också en vy för en mobilkamera som 

är positionerad var en kamera troligtvis hade varit monterad i en verklig personbil. Första fasen 

har ställt lägre krav på miljön (träd, väg, himmel), dock har det varit kritiskt att texturen på 

älgobjektet upplevs med realism för en maskininlärningsmodells precision ska kunna 

generalisera sig till verkligheten. 
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En viktig funktionalitet har varit att extrahera bilder mellan programvara till TF med rätt 

tidsintervall för att skapa en simulering av att det beräknades i realtid som motsvarar 

beräkningstiden för de maskininlärningsmodeller som testats. Bildsekvenser från Unity har 

information och metadata i formatet JavaScript Object Notation (JSON), se Bilaga 1 för 

exempel på ett JSON-objekt. 

 

Recall och accuracy har använts för att validera huruvida detekteringssystemet har presterat i 

den valda testmiljön. Dessa mått har använts för att validera till vilken grad av tillförlitlighet 

som finns för systemet. 

 

 

Figur 3.2: Exempel på hur reaktionstiden hade kunnat skilja sig för en människa om ett 

detekteringssystem var inblandad i processen. 

 

Figur 3.2 visar skillnaden i processerna och hur de har skilt sig med ett konkret exempel. Största 

skillnaden är att en människa inte detekterar vilt själv i första scenariot, utan att i teorin skulle 

en människa endast få en auditiv notifikation från detekteringssystemet och göra sig redo för 

att bromsa. Det andra scenariot i figuren visar hur en process för en människa skulle kunna se 

ut. 
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Målet med andra fasen har varit att öka detaljeringsgraden i den virtuella världen och skala upp 

längden på användartesten till en körsträcka som motsvarar två minuter. Viltstråket har 

inkluderat tre testfall, där älgar har varit synliga på eller vid sidan av vägen. De tre planerade 

testfallen har innefattat lite olika miljöer och varierande positioner på älgar.  

 

3.4.1 Användartest 

I studien har 10 deltagare utfört ett användartest under mindre än två minuters aktivt 

genomförande. Varje person har fått sitta ned framför en 48” TV med en upplösning på 

1920x1080 och fått en uppgiftsbeskrivning kommunicerad till dem muntligt. I och med att 

målet för den fysiska miljön var att simulera miljön i ett fordon har det ofta varit konversationer 

i bakgrunden eller spelats musik.  

 

Personerna har testats enskilt och fått instruktioner att de under cirka två minuter kommer att 

åka i ett fordon där det just har varnats för vilt. Under viltstråket ska deras mål vara att trycka 

på mellanslag för att visa att de vill inta bromsberedskap eller bromsa vid syn på vilt (för att 

säkerställa att en deltagare inte skulle missta att kurvor också ingick i deras ändamål). I och 

med att det saknades funktionalitet i utvecklingsmiljön som faktiskt bromsade bilen har 

ytterligare information förmedlats om händelsen efter ett knapptryck för att undvika att en 

deltagare skulle trycka flera gånger i panik. Efter att deltagare i studien hade blivit informerad 

om uppgiftsbeskrivningen, besvarades följdfrågor för att kontrollera att deltagaren var redo.  

 

3.4.2 Test av detekteringssystem 

Den slutgiltiga data som har samlats in från den virtuella världen är bildsekvenser från 

användartest. En bild som matas in i ett neuralt nätverk flera gånger, resulterar alltid i samma 

värde om modellen inte justeras, därför har detekteringssystemet endast analyserat en iteration 

av data från användartestet. Detekteringssystemet har genomgått en analys på 686 bilder som 

täcker nästan hela viltstråket som förekommer i den virtuella världen för att visa hur hög 

tillförlitlighet en förare skulle kunna ha för systemet. 
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3.5 Datainsamling 

Den tidigare nämnda litteraturgranskning har använts som stöd för design och implementering 

av de systemkomponenter som behövs för att kunna mäta människan i samband med ett 

detekteringssystem. Användartester har utförts med personer där mätdata angående 

detekteringstid, precision och kollision har samlats in. Mer utförlig förklaring hur dessa mått 

är beräknade och hur systemkomponenter har samverkat för att generera data finns under 

tidigare avsnitt 3.4. 

 

3.6 Analysmetod 

Denna studie har använt univariat analys som enligt Jacobsen (2017) är en metod som använder 

statistiska mått för att beskriva enskilda variabler. Studien förhåller sig till att redovisa och 

analysera variablerna enskilt och presentera dessa med relevanta diagram, som spridnings-, 

stapel- och cirkeldiagram. Variabler som detekteringstid, precision och kollision har 

analyserats enskilt, dock har dessa variabler jämförts mellan människor och 

detekteringssystemet. Ett förtydligande exempel är att systemets precision och människornas 

precision har ställts emot varandra för att analysera prestandan för studiens MBDS. 

 

3.7 Urval 

Målgruppen för användartesterna har varit mer aktuell än ett verklighetstest i teorin då personer 

kan delta i studien utan körkortstillstånd. Den aktuella populationen har mestadels bestått av 

kollegor inom organisationen Neava genom ett bekvämlighetsurval, där även bekanta och släkt 

medverkade. Populationen har bestått av män och kvinnor med ett åldersspann mellan 16–50 

år.  

 

3.8 Metoddiskussion 

Studien bygger mestadels på en teknik som utvecklas i hög takt, därför har 

litteraturgranskningen fokuserat på sortering av datum när det gäller tekniker och metoder 

relaterade till ML och AI. Studien var planerad att bli en designstudie, tills kritik hänvisade att 

studien inte utvecklar en artefakt, utan en testmiljö och den viktiga systemkomponenten som 

innefattar Computer Vision (CV). Dirigeringen från designstudie till fallstudie ansågs vara ett 
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bra val av föregående anledning, men också för att en fallstudie är passande för forskning som 

är komplex och består av många faktorer som Gummesson (2003) och Yin (2009) argumenterar 

för.  

 

Denna studie har haft två svagheter som är utstickande i jämförelse med ett verkligt fälttest. I 

verkligheten har vi tydliga vägrenar och diken som den virtuella miljön ibland saknade. Andra 

problemet är att fordonet färdades i en konstant hastighet (80 km/h). Det upplevdes som mindre 

realistiskt då det var tre kurvor som en förare i verkligheten förmodligen hade saktat in i. Det 

hade dock ingen påverkan på resultatet då älgen var längre bort från kurvorna. 

 

Problematik som uppstod med urvalet har varit att populationen möjligen har besuttit 

kännedom kring studiens ämne och har således antagit att det har funnits älgar involverat. Det 

kan ha påverkat deras reaktionstider, dock kan argumentet göras att det skulle vara lika 

uppenbart för ett slumpat urval, då en deltagare kan genomskåda syftet med 

uppdragsbeskrivningen och miljön. De kollegor som ingick i urvalet var inte aktiva i 

utvecklingsfasen och har därav inte haft någon förkunskap om positionering av testfallen som 

i teorin skulle kunna ha förbättrat deras reaktionstid.  
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4 Utvecklingsarbete 

4.1 Utvecklingsarbete - Fas 1 

4.1.1 Maskininlärningsmodell 

Datasetet är grundlagt av bilder från sökordet “Moose” på Google. Ursprungliga datasetet 

bestod av 794 bilder, dock innehöll det en mängd renar, älgkvigor och älgkor som är utanför 

studiens avgränsning. En rensning från vattenstämplar, texter och andra vilda djur resulterade 

slutligen i 167 bilder. Det resterande datasetet har kategoriserats med samma metod som Zhou 

(2014) använder i sin studie, Head To Left (HTL) och Head To Right (HTR), men också med 

Head To Camera (HTC).  

 

Därefter har kategorierna HTL och HTR fördubblats genom att kopiera och utföra en 180-

graders horisontell vändning. Det slutgiltiga antalet per kategori ser ut som följande: 

Kategori Antal bilder 

HTL 110 

HTR 110 

HTC 57 

Tabell 2: Fördelning av dataset och kategorier. 

 

Första modellen tränades med Transfer Learning och efter en avvägning av svarstid och 

precision valdes SSD-MobileNet-v1. Transfer Learning valdes som metod för att det enligt 

Alsing (2018) är tidsbesparande, men också för svarstiden i mobila enheter enligt Google Inc. 

(u.å) ansågs vara låg. Svarstiden är beräknad på en Pixel 2 som i skrivande stund är 16 månader 

gammal. Modellen har tränats i 3 timmar för att uppnå ett ungefärligt loss-värde på under 1%. 

Se Figur 4.1. 
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Figur 4.1: X-axeln visar loss och y-axeln visar iterationer i TensorBoard. 

 

Konfigurationsfilen för modellen har använt sig av två data augmentation operationer; 

random_horizontal_flip och ssd_random_crop. Dessa operationer är förslag från Google Inc 

(u.å) och används som ett ersättningsalternativ istället för att använda flera klasser som Zhou 

(2014) föreslår.  

 

Den hårdvara som anses vara nämnvärd är NVIDIA P4000, som har använt sig av en mängd 

av olika mjukvaror och ramverk som finns listade nedan: 

• Architecture: Pascal 

• CUDA Cores: 1792  

• GPU Memory: 8 GB GDDR5 

• TeraFLOPS: 5.3   

 

Mjukvara/ramverk Version 

Ubuntu  16.04 

NVIDIA Driver 387.34 

CUDA 9.1.85-1 

cuDNN  7.1.2.21-1+cuda9.1 

Python3 3.6.3 

Tensorflow  1.7.0 och 1.9 

Tabell 3: Mjukvara och ramverk med versionsnummer.   
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4.1.2 Valideringstest 

Bild 1 i Figur 4.2 kan anses som ett lyckat scenario då validering hade en precision på 99%. 

Andra bilden i figuren kan anses vara intressant för att maskininlärningsmodellen beräknade 

att inom den vänstra gröna rektangeln detekterades en älg till 80%, medan den riktiga älgen 

blev detekterad till 99% sannolikhet.  

 

Figur 4.2: Tre bilder från valideringstestet med olika resultat. 

Bild 3 i Figur 4.2 är en bild med en älgtjur, där älgtjurens kropp är positionerad åt höger och 

har huvudet mot kameran, som en människa skulle kunna klassificera som en blandning mellan 

HTR och HTC (Head To Camera). Resultatet kan anses vara intressant för det tyder på att de 

operationerna som modellen har använt sig av för att hantera Data Augmentation bidrog till att 

maskininlärningsmodellen kunde identifiera älgen med 98% precision.  

 

Sammanfattning av valideringstestet är att modellen har visat sig vara bra på att detektera älgar 

med hög träffsäkerhet, dock resulterade modellen även i felaktiga detekteringar. En förklaring 

till detta kan vara att träningsdatasetet enbart har bestått av bilder med skog eller natur som 

bakgrund. Bortsett från dess brister ansågs den vara kvalificerad för ett fas 1. 
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4.1.3 Unity – Djur, väg och miljö 

Den virtuella värld som har varit grund för testerna och datainsamlingen har utvecklats i Unity. 

I första fasen var detaljnivån lägre för att utveckla en testmiljö för detekteringssystemet med 

avsikt att hitta bristfälligheter i maskininlärningsmodellen och förbättra dem under fas 2. 

 

Figur 4.3: Två olika vyer när en älg har blivit synlig. 

 

Första bilden i Figur 4.3 visar vad en deltagare i studien kommer se under ett användartest. 

Kameran är placerad var ansiktet på en människa hade kunnat vara i en verklig bil. Andra 

bilden är tagen från kameran där en mobiltelefon hade kunnat vara monterad och denna vy har 

bidragit med data för maskininlärningsmodellen. Framtagandet av figuren har visat att förare i 

praktiken skulle behöva ha någon form av mobilhållare. 

 

 

Figur 4.4: Bildsekvenser som visar när det är försent att undvika en kollision. 
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De två bilder som visas i figuren illustrerar två olika avstånd för att det ställs högre krav på ett 

detekteringssystem då det finns en mänsklig faktor i det. På grund av detta adderas en auditiv 

reaktionsförmåga vid beräkningen av detekteringssystemets process. Figur 4.4 visar även att 

detekteringssystemet under fas 1 hade för låg recall och accuracy för att vara till någon nytta. 

Med en del feldetekteringar ansågs precisionen inte tillräckligt hög för mindre objekt (älgar på 

avstånd).  
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4.2 Utvecklingsarbete - Fas 2 

4.2.1 Maskininlärningsmodell 

Första fasen har använt sig av Single Shot Multibox Detector (SSD) som visade sig prestera 

under förväntan, i och med att en älg på avstånd inte kunde detekteras inom en önskad tidsram. 

Av tidigare nämnda skäl har SSD blivit ersatt med You Only Look Once (YOLO) som 

Redmon, Divvala, Girshick & Farhadi (2016) föreslår. Motiveringen till att YOLO valdes 

utöver alla andra konkurrenter är för att som Redmon et al. (2016) påstår kan metoden prestera 

bättre i realtid än andra toppmoderna metoder.  

 

I fas 2 har en mångfald av olika dataset, modeller och konfigurationer testats. De 

maskininlärningsmodeller som testats är spatial-full-modell med 3 lager, full-modell med fem 

lager och darknet53.conv.74, där full-modell presterade bäst mot studiens ändamål. Slutgiltiga 

modellen tränades under 7 timmar och sparade 8 modeller med en intervall på 1000 iterationer. 

Datasetet har fördelats procentuellt 90/10, där 10% ansågs vara nog som valideringstest. 

Hårdvara och mjukvara som använts för träningen är grafikkortet RTX 2070 med 

operativsystemet Ubuntu 18.04. 

 

Bupe & Zia (2017) styrker hypotesen om att en modell kan bli partisk för att djur förekommer 

ofta i samma miljöer och påstår att ett lösningsförslag är att använda Data Augmentation (DA) 

för att generera slumpade bakgrundsfärger. Deras diskussion och lösningsförslag har haft 

positiv inverkan på maskininlärningsmodellen. 
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Figur 4.5: För att lösa problematiken i att detektera små objekt och förhindra att en modell 

att bli partisk mot en typ av bakgrund har syntetiska data genererats. 

 

Under AB:s (u.å) github repository rekommenderar utvecklaren en generell regel; Ett dataset 

bör inkludera objekt med den storlek som är relativ till vad en algoritm är förväntad att 

detektera. Ett mer konkret förtydligande; Om en maskininlärningsmodell är förväntad att 

detektera en älg som tar upp 10% av en bild bör ett dataset också bestå av samma kriterier. 

Genom att bibehålla bildförhållandet för älgarna (Exempelvis 40:36 i pixlar) och beräkna om 

storleken på anchor boxes blev modellen förbättrad, mer om det under valideringstestet nedan.  

 

4.2.1.2 Valideringstest 

De fyra senaste modellerna har kontrollerats på ett mindre dataset på 8 bilder och resulterat i 

ett recall värde på 75%. I utvecklingsarbetet i fas 1 blev de två första bilderna presenterade (se 

Figur 4.5), dock visade sig resultatet vara otillräckligt då föregående modellernas precision inte 

var tillräckligt hög för att urskilja sig från något tröskelvärde. I figur 4.7, bild 1 och 2 visar 

förbättringen från fas 1. För att säkerställa att modellen klarade av att detektera en älg på ett 

avstånd som har utrymmet att förhindra en kollision, testades ett nytt scenario med positivt 

resultat, se bild 3 i figur 4.7. Som Taylor och Nitschke (2017) och Zhou (2014) påstår har Data 

Augmentation (DA) visat resulterat i ett förbättrat resultat. 

 

 



   

 

28 

 

 

Figur 4.7: Två första bilderna illustrerar skillnaderna från fas 1, och sista bilden från 

vänster är ett lyckat resultat. 

 

4.2.2 Testfall och översikt 

Den virtuella värld som deltagarna har upplevt har inkluderat tre testfall under två minuters tid. 

Fordonet har färdats i 80 km/h för att efterlikna hastigheter som kan förekomma under ett 

viltstråk. Ett testfall är definitionen som studien har använt för att beskriva ett bemötande med 

en älg. Figur 4.8 ger ett överblickande perspektiv över den hela virtuella världen. Den röda 

cirkeln indikerar fordonets startposition, medan de gröna cirklarna motsvarar positionen för 

testfallen. 

 

 

Figur 4.8: Överblickande vy över testfallen. 
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Första och sista testfallet har designats efter kurvor för att simulera vad som anses vara ett 

svårare fall än en raksträcka. Motivationen för placeringen av andra testfallet är att en 

raksträcka skulle kunna leda till mindre fokus. 

 

 

Figur 4.9: Ett testfall från ett överblickande perspektiv. 
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5 Resultat & Analys 

5.1 Resultat av användartester 

Användartester har bidragit med data från 10 personer där deras prestation har varierat. Under 

tabell 4, 5 och 6 presenteras de huvudsakliga attributen: synlig, reaktionstid och kollision. 

Synlighet är ett binärt värde som visar ifall en älg faktiskt var synlig när knapptrycket 

registrerades. Syftet med attributet är att det senare sammanställs och redovisas i ett 

precisionsvärde. 

Deltagare Synlig Reaktionstid (s) Kollision 

D1 TRUE 0,186 FALSE 

D2 TRUE 0,186 FALSE 

D3 TRUE 0,182 FALSE 

D4 TRUE 0,779 FALSE 

D5 TRUE 0,668 FALSE 

D6 TRUE 0,685 FALSE 

D7 TRUE 0,988 FALSE 

D8 TRUE 0,408 FALSE 

D9 TRUE 0,568 FALSE 

D10 TRUE 0,172 FALSE 

Tabell 4: Data från användartester som med data från första testfallet. 

 

Deltagare Synlig Reaktionstid (s) Kollision 

D1 TRUE 0,000 FALSE 

D2 TRUE 0,187 FALSE 

D3 TRUE 0,680 FALSE 

D4 TRUE 0,398 FALSE 

D5 TRUE 0,096 FALSE 

D6 TRUE 0,676 FALSE 

D7 TRUE 0,289 FALSE 

D8 TRUE 0,077 FALSE 

D9 TRUE 0,284 FALSE 

D10 TRUE 0,180 FALSE 

Tabell 5: Data från användartester som med data från andra testfallet. 
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Data från testfall 1 och 2 (se Tabell 4 & 5) kan anses som ett positivt resultat eftersom ingen 

deltagare krockade och ingen synvilla registrerades. Dock under testfall 3 som redovisas under 

Tabell 6, krockade deltagare #6 och hade en reaktionstid på närmare 900 ms. Mer analys om 

just denna deltagare finns under Diagram 4. 

 

Deltagare Synlig Reaktionstid (s) Kollision 

D1 TRUE 0,397 FALSE 

D2 TRUE 0,189 FALSE 

D3 TRUE 0,481 FALSE 

D4 TRUE 0,282 FALSE 

D5 TRUE 0,184 FALSE 

D6 TRUE 0,890 TRUE 

D7 TRUE 0,175 FALSE 

D8 TRUE 0,180 FALSE 

D9 TRUE 0,280 FALSE 

D10 TRUE 0,000 FALSE 

Tabell 6: Data från användartester som inkluderar data från tredje testfallet. 

 

Ett annat märkbart resultat är att två deltagare har lyckats registrera en reaktionsförmåga på 0 

sekunder. Det är möjligt på grund av ett fundamentalt problem då tiden för deltagarnas 

reaktionsförmåga har först startat att registreras då halva älgen är synlig. En förklaring kan vara 

att dessa två deltagare hade signifikant bättre reaktionsförmåga på dessa testfall. En annan 

förklaring kan vara att deltagarna fick syn på älgen mellan träd.  
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En visuell presentation över de tidigare tabellerna presenteras i form av ett spridningsdiagram 

nedan: 

 

Diagram 1: Ett spridningsdiagram där en punkt motsvarar en deltagares reaktionsförmåga. 

 

Det spridningsdiagram som visas ovan redovisar alla reaktionstider från deltagarna, där högsta 

reaktionstiden går upp emot en sekund. 

 

 

Diagram 2: Cirkeldiagrammet redovisar antal kollisioner som inträffade under 

användartesterna. 
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Diagram 2 sammanställer alla deltagares kollisionsvärde och det visar att endast 1 av 30 

krockar inträffade. Analys gällande det utstickande värdet förekommer senare i studien.  

 

En sammanställning av tidigare visar att deltagarna uppnådde ett precisionsvärde på 100%. Det 

tyder på att ingen synvilla skedde under något testfall för respektive deltagare. 

 

Diagram 3: Stapeldiagrammet hänvisar till precision och visar att ingen synvilla har 

registrerats. 

 

Diagram 4: Medelvärde från reaktionstiderna som förekom under testfallen för respektive 

deltagare. 
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För redogöra hur deltagarna presterade redovisas det ovanför med ett stapeldiagram, där deras 

reaktionstid är ett medelvärde för de tre testfallen. Det är en märkvärdigt stor spridning på den 

genomsnittliga reaktionsförmågan som visas i Diagram 4. Deltagare 10 hade en 

reaktionsförmåga som kan anses utomordentlig, samtidigt som D6 är utstickande åt andra 

hållet. Det kan anses vara intressant när det jämförs mot teorin där den visuella 

reaktionsförmågan under optimala förhållanden överstiger 0,33 sekunder. 

 

En observation gjordes som kan anses vara en förklaring till spridningen i den genomsnittliga 

reaktionsförmågan. Det visade sig vara stor skillnad på deltagarnas metod i att fysiskt registrera 

data. En del personer satt med fingret på mellanslag för att förmodligen minimera det fysiska 

avståndet, medan andra satt en bit ifrån. I och med att personer i praktiken faktiskt sitter 

annorlunda som förare och sällan funderar över sina positioner för optimera eller minimera 

avstånd kan deras preferens under användartesterna anses avspegla verkligheten. 

 

5.2 Detekteringssystemets resultat 

Detekteringssystemet har testats under majoriteten av hela testmiljön och under 686 bilder 

uppnåddes en precision på 100%. För att analysera och demonstrera detekteringssystemets 

kapacitet har Precision, Recall och Accuracy använts.  

Testfall Kollision Synlighet (s) Detekteringstid 

T1 TRUE 2,806 1,208 

T2 FALSE 3,499 1,802 

T3 TRUE 2,193 1,196 

Tabell 7: Detekteringssystemets resultat under testfallen som inkluderar kollision och 

detekteringstid. 

 

Attributet Synlighet är presenterat för att redogöra hur länge en älg var synlig under testfallen. 

Attributet börjar på noll och har börjat räknas när halva älgen blivit synlig och har blivit 

fastställd då fordonet passerat älgen.  
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Tabell 7 visar att detekteringssystemet Recall-värde är relativt lågt, vilket betyder att systemet 

missar en del älgar. Recall kan ses som ett konstant flöde av sanna detekteringar i förhållande 

till missade detekteringar. Dock kan det lägre recall-värdet förklaras genom att 

maskininlärningsmodellen enbart är tränade på begränsade vinklar och storlekar. Om systemet 

missar en älg som täcker en hel bild är det troligtvis oanvändbart då en kollision troligtvis 

kommer ske. Powers (2011) visar att dessa mått endast till någon nytta vid motivering av 

användning. Det blir således ett sämre mått för den här typen av system, då det är första 

korrekta detekteringen som skulle vara till hjälp. 100% precision bör därför anses som ett 

betydligt viktigare värde än 33% recall, då sanna detekteringar skulle höja en förares 

tillförlitlighet för ett MBDS. Zhou (2014) redovisar sitt resultat som matchar denna studie. 

Båda studierna hade problem i första fasen med att mängden feldetekteringar var för stor, dock 

förbättrades det till andra fasen. Ett till liknande resultat från andra faserna var att missade 

detekteringar uppstod i båda fallen, och som det nämndes tidigare, har missade detekteringar 

visat sig vara mindre viktigt än tillförlitlighet. 

TP FP FN TN Antal bilder Precision Recall Accuracy 

30 0 60 596 686 100,00% 33,33% 91,25% 

Tabell 8: Detaljerad tabell med sanna och falska detekteringar. 

 

Accuracy är ett procentuellt värde av korrekta detekteringar dividerat på alla detekteringar som 

ger ett övergripligt perspektiv och tyder på att systemets träffsäkerhet kan förbättras, men att 

systemet fungerar till 91,25%.  
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5.3 Sammanställt resultat 

Med tidigare resultat från 5.1 och 5.2, sammanställs resultaten under Tabell 9 för att presentera 

aktörernas resultat mer lättillgängligt. 

Testfall Aktör Reaktionstid Kollision 

T1 Människor 0,326 0% 

T1 Detekteringssystem 1,208 100% 

T2 Människor 0,516 0% 

T2 Detekteringssystem 1,802 0% 

T3 Människor 0,232 10% 

T3 Detekteringssystem 1,196 100% 

Tabell 9: Tabell med sammanställda data från båda aktörerna. 

 

Tabellen ovan visar att den genomsnittliga reaktionstiden för människorna resulterade i 358 

ms, som är 28 ms högre än den teoretiska visuella reaktionstiden (330 ms). Att människans 

reaktionsförmåga återkastar bilden av teorin med endast en varians på ca 8% redovisar lite för 

studiens syfte, men kan anses vara ett positivt resultat från ett perspektiv med validitet i fokus. 

 

Som nämnt tidigare är en visuell reaktionsförmåga på ca 330 ms enligt Shelton och Kumar 

(2010), medan Körkortonline (2017) presenterade 1000 ms som inkluderar bromsberedskap. 

Att deltagarna under testfallen matchade den genomsnittliga visuella reaktionsförmågan som 

Shelton och Kumar (2010) förevisat kan också tyda på att datainsamlingen gett människorna 

en fördel.  

 

Det är en markant skillnad mellan aktörernas reaktionstid. Enligt de svarstider som är 

presenterade av Google (u.å) är det teoretiskt möjligt för ett MBDS att uppnå 365 ms 

detekteringstid (80 ms svarstid + 285 ms auditiv reaktionsförmåga). För att kunna uppnå 

tidigare nämna detekteringstid bör ett detekteringssystem ha hög tillförlitlighet och kunna 

detektera halva älgar på långt avstånd. Tabell 9 visar att under testfall #2 är det stor skillnad på 

reaktionstiderna hos aktörerna fastän ingen kolliderar.  
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Tabell 10 är ett slutgiltigt resultat som sammanställer testfallen till ett så generellt resultat som 

möjligt. Det visar att systemet är sämre under dessa testfall och under de förhållanden som de 

har testats på. Båda aktörstyperna har uppnått en precision på 100%, som med andra termer 

betyder att ingen synvilla eller feldetektering har registrerats. Att detekteringssystemet 

uppnådde perfekt precision tyder på att förare skulle ha hög tillförlitlighet för systemet i 

verkligheten. 

 

Överlag skedde kollisioner för människor bara i 3% av fallen och i 67% av fallen för 

detekteringssystemet. Under Tabell 9, testfall #2, visar det sig att människan var överlägset 

snabbare än detekteringssystemet även om det hade en viss framgång.  

 

Aktör Detekteringstid Precision Kollision 

Människor 0,358 100% 3% 

Detekteringssystem 1,402 100% 67% 

Tabell 10: Sammanfattning av hela användartestet med medelvärde för detekteringstid, samt 

precision och kollision. 

 

En del av resultatet tyder också på att ett MBDS kan användas som hjälpmedel utöver viltstråk, 

då en förares fokus ofta blir sämre under en längre körsträcka. Mer specifikt så visar resultatet 

under andra testfallet att en olycka skulle kunna undvikas med hjälp av detekteringssystemet 

om en förares fokus var lägre.  
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6 Diskussion 

I och med att studien är komplex och att människan testats under deras optimala förhållanden 

är det ett skapligt resultat för detekteringssystemets möjligheter. Resultat- och analysavsnittet 

har visat hur de båda aktörstyperna presterade, dock är det begränsat av en del fundamentala 

skäl som har påverkat resultatet. Ett konkret exempel på det är att detekteringssystemets 

detekteringstid; Det är en markant skillnad på deltagarnas tid och systemet.  

 

Många argument kan göras som kan förklara gapet mellan aktörerna. Deltagarnas prestation 

kan inte bli mycket bättre för att människor är fysiskt begränsade, medan det 

detekteringssystem som människan har ställts upp emot är långt ifrån fulländad. Hade förarna 

testats under en längre körsträcka hade reaktionstiderna med hög sannolikhet varit avsevärt 

sämre. 

 

Det tidigare påståendet om att systemet är långt ifrån fulländad har sin grund i vägval av 

algoritmer. Tidigare forskning av Alsing (2018), visar att avvägningar bör göras för att hitta en 

modell som passar ens ändamål. Det har visat sig vara en hjälpsam riktlinje under denna studies 

gång. Därför har YOLO-v3 visat sig vara en passande modell, dock hade modellen haft nytta 

av en större mängd träningsdata. Det har visat sig finnas problem med små objekt i 

realtidsobjektigenkänning och när svarstid är så kritisk som i ett MBDS kan populära alternativ 

som molnbaserade lösningar inte användas. Därför skulle en idealisk lösning vara en 

skräddarsydd algoritm för de begränsningar som en mobil enhet besitter.  

 

Resultatet visar att det i snitt dröjde ungefär 1,4 sekunder för systemet att hitta älgarna. Det 

visar på att den simulerade svarstiden inte är problemet och att det är själva detekteringen som 

tar tid. En anledning till systemets prestanda är att träningsdatan endast bestod av älgar med 

samma storlek. En lättrelaterad förklaring är att objekt tycks bli större desto närmare kameran 

kommer. Systemet var tränad på att hitta en viss storlek och resulterade endast i en sann 

detektering när bilen hade färdats nog långt. Därför hade den största förändringen skett om 

älgens storlek var mindre, vilket resultatet från fas 1 och 2 tyder på. De modeller som har testats 

under utvecklingsfasen visar på att DA-metoder som slumpade beskärningar hade kunnat bidra 



   

 

39 

 

med snabbare detekteringar (alternativt att träna klasser på halva älgar). Det skulle resultera i 

att även om en halv älg endast var synlig i bild så skulle den bli detekterad. 

 

Beräkningarna för detekteringstider och reaktionstider har inkluderat andra faktorer utöver 

reaktionstid, se avsnitt 3.4 för mer information. Nu i efterhand med mer insikt har det visat sig 

att beräkningarna för båda aktörstyperna kan förbättras. Människans process borde inkluderat 

tiden det tar att flytta foten och börja bromsa. Detekteringssystemets process borde ha 

inkluderat de tidigare nämnda, men också haft ett extra attribut, visuell reaktionsförmåga. 

Argumentet för det är att den beräkning som använts inte tog hänsyn till att en människa 

antagligen hade velat validera hindret visuellt innan en inbromsning skulle ske och det vore 

orealistiskt att göra en hård inbromsning utifrån en mobilapplikations auditiva notifikation. 

Figur 6.1 är en visuell representation över hur en förbättrad beräkning kan se ut. 

 

 

 

Figur 6.1: En mer korrekt beräkning för processerna än figur 3.2. 

 

Under andra processen som är markerad med en asterisk (*) i figur 6.1, är delprocessen 

beräknad med en ungefärlig tid från teorin att inta bromsberedskap. Figuren redogör vad jag 

anser är en bättre beräkning för processerna och hur studien borde gjort beräkningar. Detta 

upptäcktes efter resultatet var skapat och i brist på tid kunde denna studie inte använda sig av 

det, dock anses det vara ett relevant tips för framtida studier. Se Figur 3.2 för studiens aktuella 

beräkning. 
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7 Slutsatser 

Resultatet talar för att människan med stort fokus är märkvärdigt snabbare än systemet, men 

resultatet visar också på att detekteringssystemet kan bli ett hjälpmedel under längre sträckor 

då en människas fokus varierar. Framförallt kan det vara till hjälp för yrkesförare och personer 

som pendlar regelbundet. Resultatet visar att ett mobilbaserat detekteringssystem kan 

förverkligas som hjälpmedel, dock måste mycket optimering göras. De tekniska aspekterna är 

mindre besvärliga och bör prioriteras efter att frågor kring värde och efterfrågan har besvarats. 

Skulle exempelvis trafikverket vilja förverkliga applikationen anses det vara viktigt att det görs 

en förundersökning i syfte att besvara följande frågor:  

• Hade förare använt applikationen?  

• Hade de kunnat tänka sig att köpa en mobilhållare för instrumentpanelen enkom för att 

kunna nyttja applikationen?  

• Hur stor är målgruppen som har nytta av ett MBDS?  

Frågorna skulle kunna vara till vägledning för den ekonomiska avvägningen i att realisera 

applikationen. 
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8 Vidare forskning 

En kvalitativ studie som ett fortsättningsarbete skulle kunna besvara frågan om hur mycket av 

ett objekt som behöver vara synligt för att det ska anses vara ett objekt. Under denna studies 

gång togs beslut kring följande frågor: Hur mycket måste vi se av älgen för att det ska anses 

vara en älg? Om bara ett halvt huvud av en älg är synlig, hur ska någon eller något kunna vara 

säker på att det är just en älg? Problematiken i att göra en förhastad detektering är att antalet 

feldetekteringar ökar. Målet med en sådan studie skulle kunna vara att ta de vanligaste vilda 

djuren som är involverade i viltolyckor och undersöka hur mycket DA-metoder och 

beskärningar som kan appliceras på träningsdata utan att en maskininlärningsmodell tappar 

tillförlitlighet.  

 

En avvägning gjordes i denna studie som stod mellan att antingen testa människornas 

reaktionstider eller göra beräkningar med en teoretisk reaktionstid. Det ansågs vara en 

tidseffektiv lösning att testa båda aktörstyperna under samma förhållanden, dock 

rekommenderas det inte att samma tester planeras för fortsättningsarbeten då det visat sig att 

det finns vara svårt att balansera testerna rättvist för båda aktörstyperna. Om en bättre 

maskininlärningsmodell tas fram, rekommenderas att endast testa detekteringssystemet mot 

människans teoretiska reaktionstider.  

 

Denna studie blev genomförbar med en virtuell värld. Med endast 20 veckor kan det anses vara 

för lite tid att göra fälttester, därför rekommenderas det att använda en liknande metod som 

avspeglar verkligheten för att testa hypoteser och koncept. Vidare forskning bör inkludera 

tester i både virtuell och verklig miljö. Dessa tester bör göras vid olika väderleksförhållanden, 

ljusförhållanden, vägavsnitt, fordonets hastighet och underlag. Om ett MBDS ska realiseras 

och för att kunna få acceptans hos slutkunden måste utvecklaren av en sådan applikation kunna 

visa, svart på vitt att detta verkligen fungerar. Slutligen rekommenderas det att vidare forskning 

redogör frågor utöver det tekniska aspekterna, se avsnittet Slutsats för vidare information. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 - JSON 

 

Exempel på medföljande data till en bildsekvens från Unity. 

 

 

 


