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Abstract 
Statistics show that as much as 20 percent of all traffic accidents involve some kind of driver 
distraction. At the same time there are no indications that secondary task involvement during 
driving is decreasing. In order to gain better understanding of drivers’ behavior the present 
thesis was made with the aim to study the relationship between perceived mental workload 
and actual impact on the driving performance during execution of a secondary task. To answer 
the aim a literature review was made. The analysis of included articles and their respective 
secondary tasks was based on the Multiple Resource Theory. The results show that drivers’ 
perceived mental workload increases during execution of secondary tasks in comparison to 
baseline drive. The effects of the secondary task execution on the driving performance indicate 
no difference regarding what parts of the Multiple Resource Theory that are involved. Instead, 
the results indicate that the secondary task’s difficulty level has greater impact on the driving 
performance than if primary task and secondary task involve the same resources. Higher mental 
workload can occur without any decrease in lateral control. However, a decrease in driving 
performance does not occur without the driver perceiving a higher mental workload, which 
indicates a deliberate risk-taking behavior by the driver when executing secondary tasks. 
!
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Abstrakt 
Statistik visar att så mycket som 20 procent av alla trafikolyckor involverar någon form av 
förardistraktion. Samtidigt finns det ingenting som indikerar att sekundäruppgiftsutförande 
under bilkörning minskar. För att få ökad förståelse för förares beteende genomfördes detta 
examensarbete med syfte att studera förhållandet mellan upplevd mental belastning och faktisk 
påverkan på körprestationen vid utförande av sekundäruppgift under bilkörning. För att 
besvara syftet genomfördes en litteraturstudie. Analysen av inkluderade artiklar och deras 
respektive sekundäruppgifter baserades på Multiple Resource Theory. Resultaten av de 
inkluderade artiklarna visar att förares upplevda mentala belastning ökar signifikant vid 
sekundäruppgiftsgenomförande i jämförelse med kontrollkörning. Effekterna av 
sekundäruppgiftsgenomförandet på körprestationen tyder inte på några skillnader med avseende 
på vilka delar av Multiple Resource Theory som är involverade. Istället tyder resultatet på att 
sekundäruppgiftens svårighetsgrad har större påverkan på körprestationen än om primäruppgift 
och sekundäruppgift involverar samma resurser. Högre mental belastning kan förekomma utan 
att det sker någon försämring av lateral kontroll. Försämring av körprestation förekommer 
däremot inte utan att föraren upplever högre mental belastning, vilket indikerar ett medvetet 
risktagande hos förare vid genomförande av sekundäruppgifter. 
 
 Nyckelord: distraktion, körprestation, mental belastning, sekundäruppgift  
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Inledning 
Enligt Världshälsoorganisationen (World Health Organization [WHO], 2009, 2010) drabbas 
20-50 miljoner människor i världen varje år av icke-fatala skador på grund av olyckor i 
vägtrafiken. Nästan 1,3 miljoner människor omkommer varje år på grund av samma orsak. För 
personer i åldern mellan 5-44 år är trafikolyckor den tredje vanligaste dödsorsaken (WHO, 
2010) och för personer i åldern 19-25 är det den absolut vanligaste, följt av HIV/AIDS 
(WHO, 2009). Om inte ytterligare åtgärder vidtas estimerar WHO att vägtrafikolyckor 
kommer att vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen, oberoende av ålder, år 2030 
(WHO, 2009) med ett årligt dödstal på 2,4 miljoner människor (WHO, 2009, 2010). Även 
dess relativa frekvens tros stiga. Från att 2004 ha legat på 2,2 procent estimerar WHO (2009) 
att den 2030 kommer att ha stigit till 3,6 procent. I Sverige omkom enligt Trafikanalys (2012) 
319 personer i vägtrafikolyckor år 2011, vilket innebär en ökning med 19,9 procent från år 
2010.  
 
Distraktion som orsak till trafikolyckor 
I USA har samtliga polisrapporterade trafikolyckor under 2010 studerats (National Highway 
Traffic Safety Administration [NHTSA], 2012). Totalt rapporterades 5409000 trafikolyckor. 
Sjutton procent av dessa, det vill säga 899000 olyckor, involverade någon form av 
förardistraktion. Motsvarande siffra för åren 2006-2009 visar att involvering av förardistraktion 
vid trafikolyckor även då var 17 procent (NHTSA, 2012). Denna siffra stämmer väl överens 
med en studie i Australien där 1347 personer telefonintervjuades angående sitt körbeteende 
och sina aktiviteter under körning (McEvoy, Stevenson, & Woodward, 2006). Av intervjuerna 
framkom att 260 personer de senaste tre åren hade varit involverade i totalt 313 trafikolyckor. 
Av dessa olyckor rapporterade personerna själva att olycksorsaken i 66 fall berodde på någon 
form av distraktion. Distraktion var därmed orsaken till 21 procent av alla olyckor (McEvoy et 
al., 2006). 
 
Distraktion 
I många fall används ouppmärksamhet (inattention) och distraktion (distraction) som om de 
refererar till samma sak (NHTSA, 2010). När det handlar om förståelse kring förares beteende 
och körprestation är det viktigt att dessa uttryck hålls separerade. Förardistraktion kan ses som 
en typ av ouppmärksamhet som uppkommer när en förare förflyttar uppmärksamheten från 
själva köruppgiften och riktar den mot en annan specifik informationskälla. Ouppmärksamhet 
behöver, å andra sidan, inte uppkomma på grund av distraktion, eftersom ouppmärksamhet 
kan uppkomma utan att uppmärksamheten riktas mot något annat (NHTSA, 2010). Exempel 
på sådana fall är trötthet och dagdrömmeri, det vill säga förarens uppmärksamhet sänks, men 
riktas inte mot någon annan specifik informationskälla. 
 
I och med den teknikutveckling som sker ökar också antalet informationskällor och tekniska 
funktioner i nya bilar. Många av dessa nya funktioner är avsedda att öka säkerheten, som 
exempelvis döda vinkelvarnare, automatisk inbromsning av fordonet när fordonet närmar sig 
ett objekt i för hög hastighet med flera. Samtidigt tillkommer funktioner utan 
säkerhetsinriktning så som navigationsutrustning, möjlighet att läsa mejl, ändra värme i stolen, 
ändra fjädringens komfortnivå med mera. Dessutom innebär portabla apparater stora 
distraktionsmoment, som låter förare engagera sig i sekundäruppgifter såsom att prata i telefon, 
sms:a, kolla kalendern med mera. Att prata i telefon har, både vid handhållande och med 
handsfree, visat sig leda till sämre körprestationer (Strayer & Johnson, 2001; Strayer & Drews, 
2004; Strayer, Drews, & Crouch, 2006). McEvoy et al. (2005) har i sin studie visat att 
telefonpratande under körning kan så mycket som fyrdubbla risken för en trafikolycka. Ett 
exempel på övriga aktiviteter som är vanligt under bilkörning är att äta (NHTSA, 2010).  
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Ett beteende som uppkommer när förare utsätts för distraktion är att använda sig av ett 
kompensationsbeteende (Boyle & Mannering, 2004; Donmez, Boyle, & Lee, 2006). Detta 
beteende tillämpas för att kunna begränsa resurserna som krävs av körningen för att på så sätt 
göra det möjligt att fortsätta genomföra sekundäruppgiften. Ett exempel på 
kompensationsbeteende är att en förare sänker hastigheten (Boyle & Mannering, 2004; 
Donmez, et al., 2006). Ett kompensationsbeteende är emellertid inte alltid tillräckligt för att 
kompensera för hela den uppmärksamhetsförlust som uppstår.  
 
Samtidigt som personer idag är medvetna om att det sker många olyckor i vägtrafiken fortsätter 
folk att utsätta sig för diverse distraktionsmoment. Det kan vara en fråga om rent risktagande, 
men det kan också bero på att förare inte upplever den distraktion de faktiskt utsätts för. Att 
erhålla mer kunskap om förhållandet mellan upplevd mental belastning och faktisk påverkan på 
körprestationen skulle kunna leda till ökad förståelse för förares beteende och risktagande under 
bilkörning. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att studera förhållandet mellan upplevd mental belastning och faktisk 
påverkan på körprestation vid genomförande av sekundäruppgift under bilkörning. 
 
Frågeställningar som studien avser besvara är följande: 

• Upplever bilförare ökad mental belastning vid genomförande av sekundäruppgifter? 
• Har sekundäruppgiftens utformning betydelse för effekterna på körprestationen? 
• Upplevs mental belastning olika beroende på sekundäruppgiftens utformning? 
• Hur förhåller sig upplevd mental belastning till körprestationen? 

 
Teoretisk referensram 

Uppmärksamhet och mentala resurser 
Uppmärksamhet är en komponent i mänskligt informationsprocessande, som används vid 
mentala operationer som inte är automatiserade. Uppmärksamhet representeras i form av 
mentala resurser med begränsad kvantitet (Wickens & Hollands, 2000). Den begränsade 
kvantiteten innebär att en människa är begränsad i vad han/hon förmår att uppmärksamma, 
åtminstone under en begränsad tidsrymd (Kahneman, 1973). Mängden mentala resurser som 
investeras i en uppgift är ofta avgörande för prestationen på uppgiften; ju mer investerade 
mentala resurser, desto bättre prestation. Vad som också är avgörande för prestationen är 
svårighetsgraden i uppgiften och hur väl inlärd uppgiften är. Att utföra en enkel uppgift kräver 
inte mycket mentala resurser. Samma sak gäller en uppgift som är väldigt inövad, inte heller 
den uppgiften kräver mycket resurser. Norman och Bobrow (1975) beskrev förhållandet 
mellan mängden investerade resurser och prestationen på uppgiften i Performance Resource 
Function (PRF) (Figur 1). Lutningen på kurvan och funktionens övre gräns är beroende av 
bland annat uppgiftens svårighetsgrad och hur väl inlärd uppgiften är. 
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Figur 1. Performance Resource Function (Norman & Bobrow, 1975) beskriver uppgiftsprestationen som en 
funktion av mängden investerade resurser i uppgiften. 
 
Kahneman (1973) menar att mentala resurser endast består av en kvantitetsbegränsad enhetlig 
reserv. Resurserna i denna reserv kan delas mellan uppgifter. Mängden investerad 
uppmärksamhet i en uppgift kan medvetet styras och allokeras efter önskad prestation i 
uppgiften. Om inte alla resurser, det vill säga all uppmärksamhet, går åt till en uppgift kan 
resterande resurser användas till att utföra en annan uppgift. En automatiserad uppgift som 
kräver få resurser för med sig att återstående oanvända resurser kan användas till att utföra en 
annan uppgift samtidigt (Norman & Bobrow, 1975). Det kan illustreras med gång, en uppgift 
som normalt är automatiserad och inte kräver någon större mängd resurser. Därför har en 
person inte heller några svårigheter med att investera resurser till att utföra en annan uppgift 
samtidigt, exempelvis föra en konversation med en annan person. Om två resurskrävande 
uppgifter utförs samtidigt sker det en uppdelning av resurserna mellan uppgifterna, varvid 
prestationen på uppgifterna också sänks som följd av mindre resurstillgång. 
 
Teorin om en enhetlig reserv av mentala resurser har dock visat sig bristfällig i bland annat 
Kantowitz och Knights (1976) experiment där de istället föreslår en hypotes om att mentala 
resurser består av flera reserver. Wickens (1980) identifierade olika strukturer för mänskligt 
informationsprocessande, vilket fungerade som en grund till kartläggandet av teorin Multiple 
Resource Theory (MRT) (Wickens & Hollands, 2000; Wickens, 2002). 
 
Multiple Resource Theory  
Wickens presenterade 1984 (refererad av Wickens & Hollands, 2000) en modell för hur de 
mentala resurserna är strukturerade och involverade vid mänskligt informationsprocessande. 
Till skillnad från teorin som Kahneman (1973) föreslog, om en enhetlig reserv för de mentala 
resurserna, delade Wickens (1984, refererad av Wickens & Hollands, 2000) upp resurserna i 
flera olika delar (Figur 2). Studier av hjärnans processande har stärkt bevisen för MRT, 
eftersom dessa visat att delar av MRT, vars resurser är separerade, processas i olika strukturer i 
hjärnan (Israel, J., Chesney, Wickens, & Donchin, 1980; Shallice, McLeod, & Lewis, 1985, 
refererade av Wickens, 2002.). Att olika delar av hjärnan processar olika typer av information 
anses vara viktigt för att kunna dela uppmärksamheten mellan uppgifter utan att interferens 
uppstår. 
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Figur 2. Multiple Resource Theory illustrerad som en kub. Delar separerade med en heldragen linje symboliserar 
att de inte använder samma mentala resurser (Wickens & Hollands, 2000). 
 
De olika stegen perception, kognition (arbetsminne) och respons refererar till den kronologiska 
ordning i vilken inkodad information från sinnena processas (Figur 3) (Wickens & Hollands, 
2000). Perception syftar på hur information inkodas. Information kan därefter processas i 
arbetsminnen, varvid en eventuell respons initieras och utförs. Alla steg behöver inte vara 
involverade i en uppgift utan kan utebli, som exempelvis vid upprepandet av ett hört ord. I det 
fallet krävs resurser av perceptionen och responsen, men inte av kognitionen då informationen 
inte behöver behandlas för att kunna utföra responsen. Utförande av fler än en uppgift 
samtidigt, vilka kräver uppmärksamhet från samma resurs, leder till att det uppstår konflikt om 
resurserna. Vid resurskonflikt uppstår interferens, vilket leder till prestationsnedgång. Om två 
uppgifter istället kräver uppmärksamhet från separerade resurser är sannolikheten för att det 
uppstår interferens mindre, vilket gör det enklare att upprätthålla prestationsnivån (Wickens & 
Hollands, 2000).  
  
 

 
Figur 3. De mentala resursernas uppdelning i MRT sett till stegen: perception, kognition och respons. Stegen är 
separerade från övriga delar i MRT-modellen (Wickens & Hollands, 2000). 
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Att utföra tidsdelade uppgifter som berör samma modalitet skapar interferens och försvårar 
inkodning av information (Wickens & Hollands, 2000). Detta är dock ingenting som behöver 
bero på centrala uppdelningar av resurserna med faktiska förklaringar i hjärnans struktur. Det 
kan eventuellt förklaras med de perifera begränsningar som finns hos människan gällande visuell 
och auditiv perception (Wickens & Hollands, 2000), så som att två visuella informationskällor 
belägna långt från varandra endast kan, i och med fysiska begränsningar, ses en i taget. Vid 
kortare avstånd mellan informationskällorna antas påvisade försämringar av perception bero på 
ökad oreda och att informationskällorna helt enkelt maskerar varandra. Samma förklaring, 
nämligen oreda och maskering, antas ligga bakom försämringen i perception av två tidsdelade 
auditiva informationskällor (Wickens & Hollands, 2000).  
 
Information presenteras och behandlas kognitivt i två olika så kallade koder. Information 
behandlas antingen som spatial kod eller som verbal kod. Kodernas resursanvändning är 
separerade från varandra. Att de är separerade innebär att de nyttjar olika resurser (Wickens & 
Hollands, 2000). Vid perception är koderna, i sig, även uppdelade efter modalitet. Ett exempel 
på verbal kod är att läsa en text, medan ett exempel på spatial kod är att titta på en bil.  
 

Implikationer för tidsdelade uppgifter. 
MRT ger ökad förståelse för eventuella prestationseffekter i situationer som kräver delad 
uppmärksamhet. Den ger även möjlighet till förutsägelser kring risken för uppkomsten av 
resurskonflikt. Resurskonflikt uppstår om tidsdelade uppgifter nyttjar resurser från samma reserv, 
vilket leder till interferens. Interferensen leder, i sin, tur till försämrade prestationer (Wickens & 
Hollands, 2000). Vid skapandet av människa-maskin-system, som ställer krav på delad 
uppmärksamhet hos användaren är det därför viktigt att sträva efter tidsdelade uppgifter som 
nyttjar skilda resurser. 
 
Beteendenivåer 
Mänskligt beteende kan enligt Rasmussens (1983) SRK-modell delas in i tre olika nivåer. SRK 
står för färdighet (skill), regel (rule) och kunskap (knowledge), vilka är de tre olika nivåerna i 
modellen. De olika nivåerna syftar till hur väl automatiserat ett specifikt beteende är. Graden av 
träning tillsammans med svårighetsgrad på uppgiften är avgörande för vilken nivå beteendet 
befinner sig på (Rasmussen, 1983).  
 

Färdighetsbaserat beteende. 
Färdighetsbaserade beteenden är väl inlärda och automatiserade och kan genomföras utan 
någon större medveten uppmärksamhet (Rasmussen, 1983). En aktivitet på denna nivå består 
av beteendemönster som interagerar och tillsammans skapar en handling. Feedback från 
omgivningen sker i form av sensorisk input som uppdaterar den mentala modellen av 
omgivningen, något som möjliggör eventuell anpassning av beteendet så att handlingen kan 
fortlöpa på samma nivå. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är dock att det finns 
redan inlärda beteendemönster som klarar av att hantera situationen och omgivningen som 
personen befinner sig i. En person som utför en handling på denna nivå har svårigheter att 
förklara hur beteendet styrs samt vad det är för information handlingen grundar sig på 
(Rasmussen, 1983). 
 

Regelbaserat beteende. 
Regelbaserade beteenden sker utifrån uppsatta regler som förvärvats genom tidigare 
erfarenheter, andra personer, angivna instruktioner eller egenkonstruerade instruktioner som 
erhållits genom problemlösning och planering (Rasmussen, 1983). För att kunna nyttja 
förvärvade regler krävs att situationen är bekant sedan tidigare. Ledtrådar i situationen används 
för att besluta vilken regel som skall tillämpas och därmed vilken handling som skall utföras. En 
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regelbaserad handling skiljer sig från en färdighetsbaserad handling på så sätt att en handling 
som är regelbaserad utförs med en medveten intention hos utövaren, vilket innebär att 
personen kan återge vilken eller vilka regler som har tillämpats (Rasmussen, 1983).  
 

Kunskapsbaserat beteende. 
När en person befinner sig en i icke-familjär situation används ett kunskapsbaserat beteende 
(Rasmussen, 1983). I denna situation finns det inga inlärda beteendemönster eller regler att 
tillämpa. Istället uppsätts ett tydligt mål för situationen, vilken individen försöker nå. Innan 
utförandet sker en analys av olika möjligheter att nå målet. Det sker genom trial-and-error eller 
genom problemlösning och mentala föreställningar om utfallen för olika handlingar. När rätt 
plan är funnen är det möjligt att utföra handlingen (Rasmussen, 1983). 
 
Mental resursanvändning vid bilkörning 
Bilkörning innefattar många olika separata moment såsom växling, gaspedalsjustering, hålla 
hastighetsgränser, avläsa skyltar med mera. Alla dessa separata moment kan delas upp i två 
kategorier: 

• Att kunna hantera och köra själva fordonet. Exempel här är att använda koppling, 
använda körriktningsvisare, växla och att köra i önskad riktning genom korrekta 
rattutslag. 

• Att kunna anpassa körningen till rådande regler och lagar samt övrig trafik, för att 
hålla en hög säkerhet. Exempel här är att hålla angiven hastighetsgräns, hålla avstånd 
till övrig trafik, förutse potentiella faror och att köra i rätt körfält. 

 
Dessa två kategorier är vad som i denna studie har klassificerats som primäruppgiften, vilken 
mäts i form av körprestation. Många av dessa körmoment, framför allt själva hanteringen av 
fordonet, är väl inlärda beteendemönster och håller sig på en färdighetsbaserad nivå. Utförande 
på färdighetsbaserad nivå kräver mindre resursåtgång i jämförelse med mindre inlärda 
beteenden på regel- eller kunskapsbaserad nivå (Rasmussen, 1983). Trots det är bilkörning inte 
resursoberoende, vilket bland annat visar sig i distraktionens förekomst i trafikolyckor (McEvoy 
et al., 2006; NHTSA, 2012). Vid körning kan därtill uppkomma plötsliga situationer som 
kräver snabb respons av föraren. Dessa situationer kräver att det finns resurser tillgängliga för att 
kunna handla snabbt och korrekt.  
 
Uppdelat efter MRT involverar körning följande delar: 

• Visuell modalitet 
• Spatial kod 
• Spatial kognition 
• Manuell respons 

 
Körning är högst visuellt och att blunda under pågående körning skulle garanterat förr eller 
senare leda till en olycka. Vad som ses av föraren kodas ofta spatialt och innefattar bland annat 
att uppfatta andra bilar, rörelser och att göra avståndsbedömningar. Spatialt processande utförs 
bland annat vid navigering; att avgöra kortaste sträcka från nuvarande placering till en önskvärd 
destination. Selektion och utförande av respons är manuell, eftersom exempelvis svängning 
görs genom att justera ratten, sänka hastigheten genom att pressa foten mot bromspedalen, 
etcetera.  
 
Enligt MRT bör sekundäruppgifter, det vill säga uppgifter som genomförs under körning som 
inte är centrala för själva körningen inte involvera samma resurser som primäruppgiften då 
risken för resurskonflikt uppstår. 
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Metod 
Litteratursökning 
Metoden för sökning av litteratur och material följer Fribergs (2006) två faser: inledande 
litteratursökning och den egentliga litteratursökningen. Den inledande litteratursökningen 
bestod i att erhålla en översikt kring forskningsområdet, hitta relevant bakgrundsinformation 
och relevanta avgränsningar. Litteratursökningen i denna fas gjordes i Luleå tekniska 
universitets bibliotekskatalog LUCIA, Statistiska centralbyrån, Nationalencyklopedin, 
Världshälsoorganisationen och Google samt artikeldatabaserna ProQuest och Scopus. Den 
egentliga litteratursökningen, det vill säga själva artikelsökningen, genomfördes i databaserna 
ProQuest och Scopus under april 2012 med sökfrasen: ”secondary task” AND (driving OR 
driver*) AND (workload OR distraction). Sökträffarna studerades genom att läsa titel och/eller 
abstrakt, något som resulterade i 5 potentiellt relevanta från ProQuest och 16 potentiellt 
relevanta från Scopus. Bland dessa sorterades dubbletter bort, varefter återstående artiklar 
studerades närmare. Av kvarvarande artiklar uppfyllde 3 inklusions- och exklusionskriterierna, 
vilka inkluderades i studien. De inkluderade artiklarnas referenslistor studerades i syfte att finna 
fler relevanta artiklar, något som resulterade i ytterligare 1 artikel. Totalt inkluderades 4 
vetenskapliga artiklar. 
 
Avgränsningar 
För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar inkluderades respektive exkluderades 
artiklar ur sökningen med avseende på följande kriterier: 
 

Inklusionskriterier. 
• Artiklarna skall vara peer-reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter från 

2004 till och med 2012. 
• Artiklarna skall vara skrivna på svenska eller engelska. 
• Sekundäruppgifterna skall vara översättningsbara till delar av MRT. 
• Under pågående körning skall föraren genomföra en eller fler sekundäruppgifter. 
• Både körprestation och upplevd mental belastning skall ha registrerats både med 

och utan sekundäruppgiftsgenomförande. 
 

Exklusionskriterier. 
• Om samtliga sekundäruppgifter involverar delar som ej finns presenterade i MRT. 
• Om samtliga sekundäruppgifter involverar flera delar av samma steg i MRT, 

exempelvis att en sekundäruppgift använder både visuell och auditiv modalitet. 
 

Analys 
Samtliga inkluderade artiklar innehöll något material och resultat som inte var relevant för 
denna studie. I analysen framhålls därför enbart de sekundäruppgifter som ansågs relevanta för 
studiens syfte och frågeställning. Samma sak gäller för de beroende variablerna, det vill säga 
analys gjordes enbart för de variabler som rörde körprestation och upplevd mental belastning. 
Körprestationsvariablerna skulle dock även handla om strävan efter en viss ”önskvärd” körning, 
det vill säga att exempelvis hålla en specifik hastighet. Uppmätt hastighet, om hastigheten fick 
väljas och varieras fritt, ansågs inte relevant, då den inte gav ett resultat för hur körprestationen 
eventuellt försämrades eller förbättrades från ett körförhållande till ett annat. I analysen 
kategoriserades även relevanta körprestationsvariabler efter kategorierna lateral kontroll, 
longitudinell kontroll och reaktionshastighet och relevanta sekundäruppgifter kategoriserades 
efter vilka delar av MRT de involverade. Målet med analysen var att presentera 
sekundäruppgifternas påverkan på körprestationen utifrån vilka delar av MRT de involverade. 
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Resultat 
Distraction from multiple in-vehicle secondary tasks: vehicle performance and 
mental workload implications (Lansdown, Brook-Carter, & Kersloot, 2004) 
Ett experiment genomfördes i körsimulator med syftet att undersöka vilka effekter det blir på 
bilkörningen då bilförare genomför flera sekundäruppgifter samtidigt. Urvalet bestod av 23 
försökspersoner i ålder 18-59 år med en medelålder på 40,17 år. Försökspersonerna 
rekryterades från en databas med försökspersoner hos Transport Research Laboratory. 
Experimentdesignen som användes var inomgruppsdesign.  
 
Försökspersonerna genomförde körning utan sekundäruppgift (kontrollkörning) och med 
sekundäruppgift. Alla körningar utfördes på trafikerad motorväg. Totalt tre typer av 
sekundäruppgifter jämfördes: jämn takt, ojämn takt och jämn takt med avbrott. Samtliga 
sekundäruppgifter bestod av att det under körning visades en siffra på en display. Responsen 
hos försökspersonerna var, sett till vilken siffra som visades, att välja mellan att trycka på två 
knappar. Då jämn siffra visades skulle försökspersonen trycka på höger knapp och då ojämn 
siffra visades skulle försökspersonen trycka på vänster knapp. Knapparna var belägna på ratten. 
Vid jämn takt visades en ny siffra var 30:e sekund och vid ojämn en ny siffra någon gång i 
intervallet 15 sekunder till 3 minuter. Aktuell siffra försvann när respons hade utförts. I 
sekundäruppgiften jämn takt med avbrott visades siffror på samma sätt som i sekundäruppgiften 
med jämn takt, men också bokstäver. Bokstäverna skulle prioriteras och reageras på så snabbt 
som möjligt. När en vokal visades skulle försökspersonerna trycka på en upp-knapp och när en 
konsonant visades på en ner-knapp. Bokstäverna visades i ojämn takt och kunde störa 
uppgiften med att svara på siffror. Målet med denna sekundäruppgift var att genomföra två 
uppgifter samtidigt. Försökspersonerna instruerades innan experimentet att köra som om det 
vore deras egen bil, att prioriteten under körningen var att ha säker kontroll på fordonet och 
att responsen på en siffra fick göras i den takt det kändes säkert. 
 
Körprestationen registrerades i form av avstånd till framförvarande bil, genomsnittshastighet, 
bromskraft, avvikelser i körfältsposition, gränsöverstigning av körfält, genomsnittlig 
körfältsplacering och rattjusteringar. Försökspersonerna hade inte fått instruktioner om att hålla 
ett specifikt avstånd till framförvarande fordon, utan fick välja efter eget bevåg. Samma sak 
gällde körhastigheten. Mentala belastningen, mätt med självskattningsformuläret NASA Task 
Load Index (NASA-TLX ), skattades av försökspersonerna efter var körning för respektive 
körförhållande. Uppmätta resultat analyserades med analysis of variance (ANOVA) och post hoc-
test. Använd signifikansnivå var 0,05.  
 
Avstånd till framförvarande bil var signifikant kortare i kontrollkörning jämfört med körning 
med sekundäruppgifterna jämn och ojämn takt. Bromskraften var signifikant högre i körning 
med sekundäruppgift ojämnt takt än de övriga förhållandena. Genomsnittshastigheten var 
signifikant högre i kontrollkörningen än i de övriga körförhållandena. Inga signifikanta 
skillnader uppkom mellan kontrollkörning och körning med sekundäruppgift gällande 
avvikelse i körfältsposition, gränsöverstigning av körfält och genomsnittlig körfältsplacering 
samt rattjusteringar. Mentala belastningen skattades signifikant lägre i kontrollkörning i 
jämförelse med samtliga körningar med sekundäruppgift. Sekundäruppgiften jämn takt med 
avbrott skattades signifikant högre än de övriga körförhållandena. 
 
Resultaten visar att sekundäruppgiftsgenomförande under pågående körning ledde till ökad 
mental belastning. Att utföra två sekundäruppgifter samtidigt stärkte den effekten, då 
genomförande av två uppgifter samtidigt upplevdes signifikant mer mentalt belastande än 
kontrollkörning och körning med endast en sekundäruppgift. Att försökspersonerna hade 
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högre genomsnittshastighet i kontrollkörningen kan bero på att försökspersonerna 
kompenserade för den högre mentala belastning de upplevde.  
 
Evaluation of different speech and touch interfaces to in-vehicle music retrieval 
systems (Garay-Vega et al., 2010) 
Ett experiment genomfördes i en körsimulator med syfte att utvärdera tre olika typer av 
gränssnitt för musiksystem; ett touchstyrt och två röststyrda. Urvalet bestod av 17 
försökspersoner, vilka alla hade engelska som modersmål. Språkets relevans berodde av att 
röststyrningssystemen var optimerade för engelska. Åldern hos försökspersonerna var 18 till 30 
år med en medelålder på 21,53 år. Samtliga deltagare hade minst ett års körerfarenhet och hade 
ägt en iPod i minst en månad. För att få lov att delta i experimentet skulle försökspersonerna ha 
använt iPoden minst två gånger i veckan den senaste månaden före experimentet. 
Försökspersonerna bestod av studenter och personal vid University of Massachusetts. 
 
Försökspersonerna genomförde tre olika typer av sekundäruppgifter; uppgift A, uppgift B och 
uppgift C. I uppgift A användes touchstyrning, där försökspersonerna på en iPod skulle 
navigera i ett menysystem och välja en önskad låt att spela upp. För att kunna genomföra 
uppgiften krävdes att försökspersonen genomgick multipla menysteg för att kunna välja en låt. 
Uppgift B innefattade samma målsättning som i uppgift A, men istället för touchstyrt var 
gränssnittet röststyrt. I denna uppgift, likt i uppgift A, krävdes att försökspersonen genomgick 
multipla menysteg. Menysystemet hos båda uppgifterna var av hierarkisk struktur. 
Röststyrningen i Uppgift B fungerade genom verbala kommandon. Uppgift C var också 
röststyrt, men istället för att använda kommandon för att navigera i menysystemet räckte det 
med att ange deskriptiva ord. Den låt som bäst matchades med de deskriptiva orden valdes och 
började spelas. Detta menysystem krävde därför endast en input, ett kommando, för att spela 
en önskad låt.  
 
Körning genomfördes både utan sekundäruppgift (kontrollkörning) och med sekundäruppgift. 
Med tre olika sekundäruppgifter resulterade det i totalt fyra olika betingelser. 
Försökspersonerna genomförde två körningar med var betingelse; en i storstadsmiljö och en i 
förortsmiljö. Själva körmomentet gick ut på köra normalt och samtidigt följa en ledarbil vars 
destination var okänd för försökspersonerna. Innan varje körning fick försökspersonerna en lista 
med vilka album, låter eller liknande som skulle spelas upp. Listan med låtar skulle genomföras 
och spelas upp efter angiven ordning på listan. I körning med sekundäruppgift utfördes 
respektive sekundäruppgift under hela körningen. När en låt hade valts fick försökspersonerna 
lyssna på den i 10 sekunder innan nästa låt skulle hittas. Vilka låtar att spela varierade från 
körning till körning, men alla försökspersoner fick samma lista. Körning i förortsmiljö innehöll 
fyra faror som var placerade i omgivningen, vilka tillät mätning av försökspersonernas förmåga 
att upptäcka faror i omgivningen.  
 
Körprestationen registrerades i form av lateral avvikelse från mitten av körfältet. Även 
ögonrörelser och tiden det tog att välja korrekt låt registrerades. Efter att körning med en 
betingelse hade slutförts fick försökspersonen skatta den upplevda mentala belastningen med 
NASA-TLX.  Resultatet analyserades med ANOVA inomgruppsdesign och använd 
signifikansnivå var 0,05.  
 
Det uppkom inga signifikanta skillnader mellan någon av betingelserna för den laterala 
avvikelsen från mitten av körfältet. Mental belastning i kontrollkörning och körning med 
uppgift C var signifikant lägre än körning med uppgift A och uppgift B. Mental belastning 
mellan kontrollkörning och körning med uppgift C respektive mellan körning med uppgift A 
och körning med uppgift B skilde sig signifikant åt. Även om det gick fortare att välja låt i 
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uppgift A än i uppgift B, var den enda signifikanta tidsskillnaden mellan uppgift B och uppgift 
C. Gällande förmåga att upptäcka faror i omgivningen uppkom ingen skillnad mellan de olika 
betingelserna. Uppgifterna med röststyrning resulterade i en minskning av tiden, som föraren 
hade blicken borta från vägen. 
 
Med avseende på mental belastning och körprestation tyder resultatet på att det inte är någon 
skillnad mellan touchstyrt och röststyrt. Istället verkar antalet menysteg vara mer avgörande för 
implikationerna på mental belastning och körprestation. Ett välkonstruerat röstsystem anses 
kunna minska implikationerna på mental belastning och körprestation. 
 
Miles away: determining the extent of secondary task interference on simulated 
driving (Young & Stanton, 2005) 
Med syfte att studera vilken inverkan sekundäruppgiftsutförande har på bilkörning 
genomfördes ett experiment i en körsimulator. Effekterna på bilkörning testades med två olika 
typer av sekundäruppgifter; en verbal uppgift och en spatial. Försökspersonerna rekryterades ur 
en deltagarpool från avdelningen för psykologi vid Brunel University. Urvalet bestod av 16 
försökspersoner med en medelålder på 20,8 år. Genomsnittlig längd för körkortsinnehav var 
2,47 år. Experimentet genomfördes med inomgruppsdesign.  
 
Totalt fyra körningar genomfördes, vilka innefattade tre olika körförhållanden; en för 
respektive sekundäruppgift och två utan sekundäruppgift (kontrollkörning). Kontrollkörning 
gjordes både i början (kontrollkörning 1) och i slutet (kontrollkörning 2) av experimentet. 
Mellan kontrollkörningarna gjordes körning med respektive sekundäruppgifter. 
Sekundäruppgifterna utfördes även separat utan körning. 
 
Den verbala uppgiften bestod av att läsa ett antagande, exempelvis ”A är före B”. Antagandet 
visades tillsammans med en slutsats, som exempelvis kunde ha varit ”AB”. Om slutsatsen 
stämmer överens med antagandet, att A i detta fall var före B, klassas det som sant. Om 
slutsatsen i detta exempel istället varit ”BA” hade det klassats som falskt. Den spatiala 
sekundäruppgiften var rotated figures task (roterade figuruppgift), där två figurer bestående av 
stiliserade personer visades för försökspersonerna. Uppgiften gick ut på att avgöra om de två 
figurerna var samma. Figurerna varierade med avseende på flaggor som de höll i. Var figur 
kunde hålla i antingen en eller två flaggor, vilka även kunde vara kvadrat- eller 
diamantformade. En av figurerna var även roterad 0°, 90°, 180° eller 270°. Målet med 
uppgiften var samma som för den verbala uppgiften, nämligen att avgöra om det är sant eller 
falskt; sant om figurerna var samma och falskt om de inte var samma. Responsen gjordes med 
knappar placerade på rattstången. 
 
Körmomentet gick ut på att följa en ledarbil. Vägen var enkelfilig och bestod av både raka och 
kurviga partier. Försökspersonernas instruktioner var att följa ledarbilen och samtidigt försöka 
hålla en så jämn hastighet som möjligt. Ledarbilen färdades med en konstant hastighet på 70 
mph (cirka 113 km/h). Försökspersonerna skulle även hålla ett så jämnt avstånd till ledarbilen 
som möjligt, men hur långt avståndet skulle vara fick försökspersonerna själv bestämma. 
Försökspersonerna skulle alltid prioritera en säker körning.  
 
Körprestationen registrerades i form av antalet gränsöverstigningar av körfält, tid utanför 
körfält, hastighetsinstabilitet och variation i avstånd till framförvarande bil. Efter varje körning 
samt efter att sekundäruppgifterna hade gjorts separat fick försökspersonerna skatta upplevd 
mental belastning under föregående moment. Skattningen gjordes med NASA-TLX. Med två 
kontrollkörningar genomförda ansågs den första av de två vara mest lämplig att använda som 
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referenskörning. Resultatet analyserades med ANOVA inomgruppsdesign och post hoc-test. 
Använd signifikansnivå var 0,05.  
 
Den upplevda mentala belastningen var signifikant lägre i kontrollkörning 1 och 
kontrollkörning 2 i jämförelse med körning med sekundäruppgifter. Körning med den verbala 
uppgiften upplevdes signifikant mer mentalt belastande än körning med den spatiala uppgiften. 
Ingen signifikant skillnad uppkom mellan de två kontrollkörningarna gällande den mentala 
belastningen. Antalet gränsöverstigningar av körfält var signifikant lägre i kontrollkörning 1 och 
kontrollkörning 2 i jämförelse med körning med sekundäruppgifter. Signifikant färre antal var 
det också i kontrollkörning 2 i jämförelse med kontrollkörning 1. Ingen signifikant skillnad i 
antalet gränsöverstigningar uppkom mellan körningarna med sekundäruppgifter. Inga 
signifikanta skillnader uppkom i tid utanför körfält mellan kontrollkörning 1, körning med 
spatiala uppgiften och körning med verbala uppgiften. Signifikant större hastighetsinstabilitet 
uppkom i körning med verbal uppgift i jämförelse med de övriga körförhållandena. Körning 
med verbal sekundäruppgift resulterade i signifikant längre avstånd till framförvarande bil i 
jämförelse med de övriga körförhållandena. Signifikant längre avstånd till framförvarande bil 
uppkom också i kontrollkörning 2 i jämförelse med de övriga körförhållandena.  
 
Sekundäruppgifterna som även gjordes separat resulterade i en signifikant skillnad i upplevd 
mental belastning mellan uppgifterna, med den verbala uppgiften som den mer belastande.  
 
Anledningen till bättre körprestationer och lägre mental belastning i kontrollkörning 2 i 
jämförelse med övriga körförhållanden tros bero på en uppkommen träningseffekt av de 
tidigare körningarna. Sämre körprestationer och högre mental belastning vid genomförande av 
den verbala uppgiften i jämförelse med den spatiala beror troligen på att den verbala uppgiften 
hade en högre svårighetsgrad. Även om högre svårighetsgrad hade noterats hos den verbala 
uppgiften motstrider resultatet MRT. Resultatet av studien tyder istället på att mentala resurser 
består av en reserv istället för de multipla reserver som MRT beskriver. 
 
Identification of real-time diagnostic measures of visual distraction with an 
automatic eye-tracking system (Zhang, Smith, & Witt, 2006) 
Ett experiment genomfördes i körsimulator med syfte att studera effekterna av visuell 
distraktion hos bilförare. Genom att samtidigt mäta ögonrörelser (eye-glance) var målet att 
kunna identifiera ögonrörelser som i realtid indikerar visuell distraktion hos föraren. Urvalet 
bestod av 14 försökspersoner. Åldern på försökspersonerna var 33-53 år med en medelålder på 
43,86 år. Experimentdesignen som användes var inomgruppsdesign.  
 
Körning genomfördes både utan sekundäruppgift (kontrollkörning) och med sekundäruppgift. 
Sex olika sekundäruppgifter genomfördes, vilka varierade både med avseende på svårighetsgrad, 
i form av antal ord, och placering (Tabell 1). Sekundäruppgifterna gick ut på att läsa upp ord 
som visades på en display. Uppläsningen fick göras i egen takt och när så önskades. Var 13:e 
sekund byttes orden ut mot nya.  
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Tabell 1. Beskrivning av de olika sekundäruppgifterna. 
Sekundäruppgift Antal ord Placering 

2 2 Mittkonsol 
3 3 Mittkonsol 

4C 4 Mittkonsol 
5 5 Mittkonsol 

4D 4 Instrumentpanel 
4S 4 Till vänster om körsimulatordisplay 

 
Körmomentet bestod av att följa en ledarbil. Körning gjordes på två typer av vägar; motorväg 
och landsväg. Hastighetsgränserna som gällde var 105 respektive 72 km/h. Under alla 
körningar skulle försökspersonerna ha en bra körfältsposition och försöka undvika att krocka. 
Ledarbilen anpassade sig efter försökspersonernas körning genom att hålla ett konstant avstånd 
på 1,8 sekunder mellan bilarna. Förändrades försökspersonens hastighet skedde också en stegvis 
förändring av ledarbilens hastighet. Detta medförde att avståndet mellan bilarna förblev 1,8 
sekunder. Under varje körning utsattes försökspersonen för plötsliga kraftiga inbromsningar av 
ledarbilen, varmed försökspersonerna var tvungna att bromsa för att inte krocka. De plötsliga 
inbromsningarna hos ledarbilen skedde vid slumpmässiga tillfällen under körningen, men dock 
med minst 75 sekunder mellan två inbromsningar.  
 
Efter att ett körförhållande hade genomförts fick försökspersonerna skatta den upplevda 
mentala belastningen. Skattningen av den upplevda mentala belastningen gjordes med NASA-
TLX. Körprestationen registrerades i form av reaktionstid, standardavvikelse från 
körfältspositionen, tid utanför körfält och rattrörelser (steering entropy). Ögonrörelser hos 
försökspersonerna mättes under samtliga körningar. Reaktionstiden mättes vid de tillfällen då 
ledarbilen plötsligt bromsade. Tiden mättes från det att ledarbilen bromsade till det att 
försökspersonen hade släppt foten från gaspedalen. Rattrörelser mättes mot bakgrunden av att 
distraherade förare tenderar att använda sig av skarpare, större och mer slumpmässiga 
rattrörelser än mindre distraherade förare, vilka använder sig av mer följsamma, mindre och 
mer förutsägbara rattrörelser. Resultaten analyserades med ANOVA med en signifikansnivå på 
0,05. 
 
Resultatet visar på en generell effekt att när antalet ord ökade blev den mentala belastningen 
signifikant högre, körprestationen signifikant sämre och en signifikant ökning av uppmätta 
variabler för ögonrörelser. Den variabel från mätningen av ögonrörelser som dock inte skiljde 
sig signifikant mellan antalet uppvisade ord var genomsnittstiden för varje ögonrörelser bort 
från vägen.  
 
Mentala belastningen skiljde sig inte mellan kontrollkörning och sekundäruppgift 2, utan det 
var först vid tre ord, det vill säga sekundäruppgift 3, som det uppstod en signifikant skillnad i 
upplevda mental belastningen (Figur 4). 
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Figur 4. Upplevd mental belastning under de olika körförhållandena. Felstaplarna representerar standardavvikelsen 
(vita staplar = landsväg, mörka = motorväg) (Zhang et al., 2006). 
 
Ju fler ord att läsa upp, desto större rattkorrigeringar gjordes och desto mindre följsamma blev 
rattrörelserna. Gällande rattrörelserna uppkom ingen signifikant skillnad mellan kontrollkörning 
och sekundäruppgift 2 för landsvägskörning, men för motorvägskörning var skillnaden 
signifikant. Mellan kontrollkörning och sekundäruppgift 3 var skillnaden i rattrörelser 
signifikant för båda vägtyperna.  
 
En signifikant ökning av tid utanför körfält beroende på antal ord i sekundäruppgiften erhölls. 
Dock var interaktionen mellan de olika körförhållandena något varierande. Inga signifikanta 
skillnader gällande tid utanför körfält uppkom vid motorvägskörning mellan kontrollkörning, 
sekundäruppgift 2 och sekundäruppgift 3. Vid landsvägskörning skiljde sig däremot 
kontrollkörning från övriga körningar, men inga signifikanta skillnader uppkom mellan 
körning med sekundäruppgift 2, 3, 4C och 5.  
 
Inte förrän sekundäruppgiften innefattade fyra ord eller fler erhölls signifikant fler missade ord i 
jämförelse med kontrollkörning och uppgift 2 och 3. 
 
Reaktionstiden visade sig vara känslig för vägtyp, där motorvägskörning resulterade i 
signifikant längre reaktionstider i förhållande till landsvägskörning (Figur 5).  

Figur 5. Uppmätta reaktionstider under de olika körförhållandena. Felstaplarna representerar standardavvikelsen 
(vita staplar = landsväg, mörka = motorväg) (Zhang et al., 2006). 
 
Även standardavvikelse från körfältspositionen skiljde sig signifikant mellan vägtyperna, med 
störst avvikelse för motorvägskörning (Figur 6). 
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Figur 6. Uppmätt standardavvikelse från körfältspositionen under de olika körförhållandena. Felstaplarna 
representerar standardavvikelsen (vita staplar = landsväg, mörka = motorväg) (Zhang et al., 2006). 
 
Det uppkom signifikanta skillnader i körprestationen gällande placeringen av 
sekundäruppgiften, med bäst körprestation i sekundäruppgift 4D och sämst i sekundäruppgift 
4S. Samma tendenser visade sig i resultatet för ögonrörelserna, med bäst resultat i 4D och sämst 
i 4S. 
 
Mätningar av totala tiden för ögonrörelser bort från vägen inom en tidsram på 60 sekunder 
innan det att ledarbilen bromsade var högt korrelerat med samtliga körprestationsvariabler. 
Även mätningarna av variablerna för ögonrörelsernas vikt (weighted gaze) var högt korrelerade 
med körprestationsvariablerna. Ögonrörelsernas vikt mättes i variablerna ögonrörelsernas 
viktvariation (weighted gaze variability) och ögonrörelsernas viktvektor (weighted gaze 
vector), vilka är variabler framtagna av Recarte och Nunes (2000). 
 
Mätningar för ögonrörelsernas vikt är de ögonrörelsemätningar som anses mest lämpliga för att 
i realtid diagnostisera och identifiera visuell distraktion hos bilförare. 
 

Analys 
Sekundäruppgifterna sett ur MRT-perspektiv 
Lansdown et al. (2004) använde sig av tre olika typer av sekundäruppgifter; jämn takt, ojämn 
takt och jämn takt med avbrott. Sekundäruppgiften jämn takt med avbrott anses inte relevant 
för denna studie eftersom sekundäruppgiften innefattar multipla sekundäruppgifter samtidigt. 
De övriga två varierade i svårighetsgrad i form av frekvensen som siffrorna visades. 
Sekundäruppgiften jämn takt anses i detta fall vara rimlig och är därför den som används i 
denna studie. Sekundäruppgiften bestod av att läsa siffror som visades på en display och utifrån 
det ge respons genom att trycka på en knapp. Siffrorna var arabiska siffror. Perception av 
arabiska siffror har visat sig representeras efter en mental tallinje, något som ger upphov till 
SNARC-effekten (Spatial Numerical Association of Response Codes) (Dehaene, Bossini, & 
Giraux, 1993), det vill säga att personer är snabbare att döma små tal om responsen är med 
vänster hand och stora tal om responsen är med höger hand. Arabiska siffror anses således kodas 
spatialt. Siffrorna inkodades med den visuella modaliteten. Uppgifterna krävde ingen kognition 
att utföra. Responsen var manuell. Sekundäruppgiftens design resulterade i involvering av 
följande delar av MRT: 

• Visuell modalitet 
• Spatial kod 
• Manuell respons 
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Tre olika typer av sekundäruppgifter användes i Garay-Vegas et al. (2010) experiment; ett 
touchstyrt och två röststyrda. Antalet menysteg var samma i uppgift A och B, men betydligt 
färre i uppgift C. Därmed var det endast responsen som skiljde uppgift A och B från varandra, 
vilka därför anses rimliga att använda i denna studie. Båda sekundäruppgifterna bestod av att 
navigera i ett menysystem. Menyerna bestod av text, vilken inkodades med den visuella 
modaliteten. Det är diskutabelt ifall det krävdes någon kognition för att genomföra uppgifterna, 
men eftersom det inte krävdes någon direkt behandling eller något processande av 
informationen anses uppgiften inte involvera någon kognition. Responsen som gjordes, det vill 
säga navigeringen i menyn, skiljde sig åt mellan uppgifterna; uppgift A var manuell och uppgift 
B verbal. Uppgift A involverade följande delar av MRT: 

• Visuell modalitet 
• Verbal kod 
• Manuell respons 

 
Uppgift B involverade följande delar av MRT: 

• Visuell modalitet 
• Verbal kod 
• Vokal respons 

 
Sekundäruppgifterna som användes i Young och Stantons (2005) experiment skiljde sig åt 
gällande kod och kognition; den verbala uppgiften innefattade perception av bokstäver och ord 
och den spatiala uppgiften perception av figurer. Försökspersonerna behövde därefter processa 
informationen, vilket innebar att uppgiften involverade kognition. Den manuella responsen var 
samma för båda uppgifterna. Följande delar av MRT var involverade i verbala uppgiften: 

• Visuell modalitet 
• Verbal kod 
• Verbal kognition 
• Manuell respons 

 
Följande delar var involverade i spatiala uppgiften: 

• Visuell modalitet 
• Spatial kod 
• Spatial kognition 
• Manuell respons 

 
Zhang et al. (2006) använde sig av sex olika typer av sekundäruppgifter, vilka varierade i 
svårighetsgrad och placering. I denna studie är sekundäruppgiftens placering ingen relevant 
betingelse. Av den anledningen väljs endast en placering att studera, vilken i detta fall är 
mittkonsolen. Anledningen till att mittkonsolen anses mer relevant är för att den i Zhang et al. 
(2006) experiment är mer studerad än de övriga placeringarna. Gällande svårighetsgraden anses 
sekundäruppgift 3 relevant att använda. Anledningen till att svårighetsgraden på 
sekundäruppgift 3 anses rimlig beror på att nivån tycks framhäva eventuella effekter och 
förhållanden relevanta för denna studie. Körning gjordes även på två olika vägtyper; motorväg 
och landsväg. Resultaten från dem behandlas separat och som de presenterades i artikeln. 
Sekundäruppgiften inkodade orden med den visuella modaliteten. Orden skulle endast 
repeteras högt, något som inte krävde någon kognition. Följande delar av MRT var 
involverade i uppgiftsutförandet:  

• Visuell modalitet 
• Verbal kod 
• Vokal respons 
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Kategorisering av körprestationerna 
Lateral kontroll, longitudinell kontroll och reaktionstid. 

Att ha lateral kontroll syftar till att ha kontroll över sitt fordon i lateral riktning, det vill säga 
sidledes i körfältet. Variabler i de inkluderade artiklarna som mäter lateral kontroll är: avvikelse 
i körfältsposition, genomsnittlig körfältsplacering, antal gränsöverstigning av körfält, lateral 
avvikelse från mitten av körfältet, tid utanför körfält, rattjusteringar och rattrörelser. 
 
Longitudinell kontroll syftar till att ha kontroll över bilen i den riktning bilen färdas. Uppmätta 
variabler i de inkluderade artiklarna för longitudinell kontroll är variation i avstånd till 
framförvarande bil och hastighetsinstabilitet.  
 
Vid plötsliga händelser under körning är det vitalt att kunna reagera och agera så snabbt som 
möjligt. Denna förmåga handlar om att kunna göra en korrekt bedömning med så kort 
fördröjning som möjligt efter det att ett hot har uppkommit. Denna förmåga mäts i form av 
reaktionstid. 
 
Sekundäruppgifterna kategoriserade efter involverade delar av MRT  
Denna del presenterar sekundäruppgifterna, efter vilka delar av MRT som är involverade. Var 
separat del bedöms utifrån påverkan på körprestationen. Eftersom den mentala belastningen 
skattades signifikant högre mellan kontrollkörning och körning med sekundäruppgift i samtliga 
studier kommer detta att utelämnas i denna del. 
 

Visuell modalitet, spatial kod, manuell respons (vsm). 
Inga signifikanta skillnader för den laterala kontrollen (avvikelse i körfältsposition, 
gränsöverstigning av körfält, genomsnittlig körfältsplacering och rattjusteringar) uppkom i 
jämförelse med kontrollkörning. Inga mätningar har gjorts för longitudinell kontroll och 
reaktionstid. 
 

Visuell modalitet, verbal kod, manuell respons (vvm). 
Inga signifikanta skillnader uppkom i lateral kontroll (lateral avvikelse från mitten av körfältet) i 
jämförelse med kontrollkörning. Inga mätningar har gjorts för longitudinell kontroll och 
reaktionstid. 
 

Visuell modalitet, verbal kod, vokal respons (vvv). 
Resultaten för den laterala kontrollen skiljde mellan körprestationsvariablerna. 
Standardavvikelse från körfältspositionen och lateral avvikelse från mitten av körfältet var inte 
signifikanta i förhållande till kontrollkörningarna. Rattrörelserna var däremot signifikant större 
och mindre följsamma än under kontrollkörning. Resultatet för tid utanför körfält i jämförelse 
med kontrollkörning var tvetydigt, med signifikant resultat för landsvägskörning och icke 
signifikant för motorvägskörning. 
 
Vid mätningar av reaktionstid var effekterna vägtypsberoende. I jämförelse med 
kontrollkörning var reaktionstiden signifikant längre under motorvägskörning och under 
landsvägskörning uppkom inga skillnader. Inga mätning gjordes för longitudinell kontroll. 
 

Visuell modalitet, spatial kod, spatial kognition, manuell respons (vssm). 
Laterala kontrollen var sett till antalet gränsöverstigningar signifikant fler än under 
kontrollkörning. Tid utanför körfält skiljde inte i jämförelse med kontrollkörning. 
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Inga skillnader för den longitudinella kontrollen (hastighetsinstabilitet och variation i avstånd 
till framförvarande bil) uppkom i jämförelse med kontrollkörning. Inga mätningar gjordes för 
reaktionstid. 
 

Visuell modalitet, verbal kod, verbal kognition, manuell respons (vvvm). 
Laterala kontrollen var sett till antalet gränsöverstigningar signifikant fler än under 
kontrollkörning. Tid utanför körfält skiljde inte i jämförelse med kontrollkörning. 
 
Longitudinella kontrollen resulterade i ett tvetydigt resultat. Det var ingen skillnad i 
hastighetsinstabilitet i jämförelse med kontrollkörning. Variationen i avstånd till framförvarande 
bil var signifikant större än vid kontrollkörning. Inga mätningar gjordes för reaktionstid. 
 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Mot bakgrund av att många trafikolyckor involverar, och uppkommer, på grund av 
förardistraktion (McEvoy et al., 2006 & NHTSA, 2012) tillsammans med att förare 
uppenbarligen fortsätter att utsätta sig för distraktion i form av sekundäruppgifter, var syftet 
med studien att studera förhållandet mellan upplevd mental belastning och faktisk påverkan på 
körprestationen vid sekundäruppgiftsgenomförande. För att besvara syfte och frågeställningar 
genomfördes en litteraturstudie. Inkluderade artiklar tolkades med hjälp av Wickens (1984, 
refererad av Wickens & Hollands, 2000) teori om multipla reserver av de mentala resurserna. 
 

Upplever bilförare ökad mental belastning vid genomförande av 
sekundäruppgifter? 

När en bilförare utsätts för distraktion vid sekundäruppgiftsutförande ökar den upplevda 
mentala belastningen. Samtliga experiment visar på signifikant högre mental belastning för 
körning med sekundäruppgift i jämförelse med utan.  
 
 Har sekundäruppgiftens utformning betydelse för effekterna på 

körprestationen? 
Enligt MRT bör sekundäruppgifter som använder samma resurser som primäruppgiften leda till 
resurskonflikt och därmed försämrade uppgiftsprestationer. Resultaten från denna studie tyder 
dock inte på det. 
 
Vsm och vssm skiljer sig åt i det avseendet att vsm inte involverar någon kognition. Perception 
och kognition delar däremot resurser (Wickens & Hollands, 2000), vilket innebär att samma 
resurser involveras i båda uppgifterna. När både perception och kognition nyttjar samma 
resurs, som i vssm, skulle det kunna leda till resurskonflikt, men eftersom genomförandet sker 
stegvis, alltså perception före kognition, är resursanvändandet för de två delarna inte tidsdelade. 
Resurserna som används för att genomföra vssm anses däremot vara större på grund av 
involverandet av kognition. Vsm resulterade inte i försämrad körprestation gällande laterala 
kontrollen. Vssm gav tvetydigt resultat gällande laterala kontrollen med fler antal 
gränsöverstigningar i jämförelse med kontrollkörning, men ingen skillnad i tid utanför körfält. 
Denna skillnad kan tänkas bero på den större resursåtgången. Longitudinella kontrollen vid 
vssm resulterade inte i några skillnader, varken i större variation i avstånd till framförvarande bil 
eller skillnad i hastighetsinstabilitet. På grund av att dessa två uppgifter är de sekundäruppgifter 
som har störst resursdelning med primäruppgiften är de därför de uppgifter som på grund av 
resurskonflikt borde ha haft störst påverkan på körprestationen. 
 
Uppgifterna vvm och vvvm använder samma modalitet och har samma respons som vsm och 
vssm, men istället för att nyttja spatial perception och kognition nyttjas verbal perception och 
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kognition. Enligt MRT bör körprestationen för dessa uppgifter därför vara bättre än för vsm 
och vssm, eftersom vvm och vvvm inte behöver konkurrera lika mycket om resurserna med 
primäruppgiften. Resultaten för lateral kontroll var dock samma för vvm och vsm respektive 
för vvvm och vssm. Longitudinella kontrollen för vvvm och vssm var samma gällande 
hastighetsinstabilitet, men gällande variation i avstånd till framförvarande bil resulterade vvvm i 
större variation än för både kontrollkörning och vssm. En anledning till detta sämre resultat för 
vvvm kan bero på att uppgiften var svårare. När uppgifterna genomfördes separat skattades 
nämligen vvvm som mer belastande än vssm. Detta stärks av Strayer och Johnson (2001), vilka 
visade att ju svårare sekundäruppgift, desto större påverkan på körprestationen. Med hänsyn till 
detta skulle resultatet istället kunna tyda på liknande påverkan på körprestationen för vvvm och 
vssm. Trots det motsäger resultatet MRT, eftersom vvvm inte konkurrerar om resurserna lika 
mycket som vssm. Resultatet tyder därför istället på att informationsprocessandet endast utgörs 
av en enhetlig reserv och inte av flera som MRT beskriver. 
 
Av alla genomförda sekundäruppgifter bör vvv enligt MRT ha haft minst påverkan på 
körprestationen. Resultatet visar dock att vvv hade påverkan på både den laterala kontrollen 
och under vissa förhållanden även på reaktionstiden. Detta resultat tyder inte på att vvv har 
mindre påverkan på körprestationen än de övriga sekundäruppgifterna. Försämringarna av 
körprestationen kan ha uppkommit på grund av att sekundäruppgiften var svårare än de övriga 
sekundäruppgifterna, men eftersom resursåtgången är separerad, förutom den visuella 
modaliteten, från primäruppgiften borde effekterna trots det inte bli så stora. Även detta 
resultat tyder på att de delar av MRT som involveras av sekundäruppgiften inte är avgörande 
för hur stor påverkan blir på körprestationen.  
 
Samtliga resultat från körprestationen tyder på att sekundäruppgifter som innefattar verbal 
perception och kognition, oberoende av responstyp, ger samma eller till och med sämre 
påverkan på körprestationen än sekundäruppgifter med spatial perception och kognition. Med 
hänsyn till rattkontroll och responstyp tyder resultatet på att uppgiften med verbal respons ger 
sämre rattkontroll än om responsen är manuell. Detta är tillsynes motsägelsefullt, då en manuell 
respons kan tyckas ha större sannolikhet att leda till icke menade rattrörelser än om responsen 
är verbal. Resultatet tyder även på att verbal respons under vissa förhållanden kan ha negativ 
påverkan på både reaktionstiden och tid utanför körfält. Eftersom reaktionstiden endast 
uppmättes i en studie är det dock inte möjligt att göra någon jämförelse med andra typer av 
sekundäruppgifter som involverar andra delar av MRT.  
 
En möjlig förklaring till varför sekundäruppgifter, vars resursanvändning var separerade från 
primäruppgiftens, resulterade i samma eller sämre körprestation kan vara för att 
försökspersonerna var mindre bekanta med sekundäruppgifterna. Skillnader i inlärningsnivå 
påverkar nämligen mängden uppmärksamhet som behöver investeras i uppgiften för att nå en 
viss prestationsnivå (Rasmussen, 1983). Detta skulle kunna vara fallet med Garay-Vegas et al. 
(2010), där försökspersonerna var mer bekanta med det touchstyrda gränssnittet. Även om 
menyn var liknande i den röststyrda uppgiften var det systemet ingenting som 
försökspersonerna hade haft i sin ägo tidigare och därför inte heller hade använt minst två 
gånger i veckan månaden före experimentet, vilket var fallet med det touchstyrda.  
 

Upplevs mental belastning olika beroende på sekundäruppgiftens 
utformning? 

Resultaten visar att samtliga inkluderade sekundäruppgifter resulterade i högre upplevd mental 
belastning än vid kontrollkörning. Körning med vvvm skattades dock högre än vssm, men som 
har nämnts i föregående stycke kan det ha berott på att vvvm var en svårare uppgift och därför 
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mer mentalt belastande. Resultaten antyder att det inte är någon skillnad i upplevd mental 
belastning med avseende på vilka delar av MRT som involveras av sekundäruppgiften. 
 

Hur förhåller sig upplevd mental belastning till körprestationen? 
Ett fullständigt kongruent resultat mellan upplevd mental belastning och faktisk påverkan på 
körprestationen skulle vara om signifikant högre mental belastning vid 
sekundäruppgiftsutförande ledde till signifikanta försämringar av körprestationen. Så tycks inte 
vara fallet. Inte heller tycks delarna av MRT som sekundäruppgiften involverar ha någon 
direkt betydelse för upplevelsen av den mentala belastningen och påverkan på körprestationen. 
 
Samtliga sekundäruppgifter resulterade i signifikant högre mental belastning, men inte alla 
ledde till försämrad körprestation. Sekundäruppgifterna som involverar kognition borde ha 
större inverkan på körprestationen i förhållande till de sekundäruppgifter utan kognition. Detta 
är någonting resultatet tyder på, då varken vsm eller vvm resulterade i sämre lateral kontroll, 
medan vssm och vvvm gjorde det gällande antalet gränsöverstigningar. Resultatet tyder dock 
enbart på att mer krävande uppgifter leder till större påverkan på körprestationen och inte att 
det uppstår eventuell resurskonflikt mellan sekundär- och primäruppgift. Resultatet 
överensstämmer därför även med Kahnemans (1973) teori om endast en enhetlig 
kvantitetsbegränsad reserv med mentala resurser. 
 
Samtidigt som den mentala belastningen skattades högre för vvvm än för vssm blev också 
körprestationen sämre i form av ökad variation i avstånd till framförvarande bil. Resultatet 
tyder på att högre mental belastning också leder till försämrad körprestation. 
 
Att vvv i vissa avseenden resulterade i större laterala avvikelser än både vsm och vvm antyder 
att verbal respons försämrar körprestationen mer än om responsen är manuell. I och med att 
körning innefattar manuell respons bör resurskonflikt uppstå vid manuell respons, någonting 
som inte framkom i detta resultat.  
 

Konklusion. 
Alla resultat sammantagna tyder på att förare som genomför sekundäruppgifter upplever högre 
mental belastning. Vilken del av MRT som sekundäruppgiften involverar tycks inte ha någon 
betydelse för varken körprestationen eller den upplevda mentala belastningen. Istället verkar 
resultatet antyda att svårighetsgraden på sekundäruppgifterna är mer avgörande för 
körprestationen. Därmed är det också avgörande för hur väl inlärd uppgiften är och vilken 
beteendenivå uppgiften kan utföras på. Högre mental belastning kan dock upplevas utan att 
behöva få någon effekt på körprestationen, åtminstone sett till den laterala kontrollen. Dock 
verkar förmågan att håll ett jämt avstånd till framförvarande bil att försämras med högre mental 
belastning. Sämre körprestation vid sekundäruppgiftsgenomförande är däremot inte 
förekommande utan att det också upplevs mer mentalt belastande, något som utesluter 
möjligheten att förare utsätter sig för sekundäruppgifter på grund av att de inte upplever det 
som mer mentalt belastande. Detta tyder på att förare medvetet utsätter sig för en risk när det 
genomför sekundäruppgift samtidigt som de kör bil. 
 
Metoddiskussion 
För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar krävdes mycket empiri. En 
litteraturstudie föreföll därför relevant, då det möjliggör att erhålla resultat från fler studier. 
Med MRT som teoretisk utgångspunkt skulle det krävas många studier för att erhålla en bred 
och komplett slutsats. Syftet och frågeställningarna i studien har därmed krävt strikta 
avgränsningar och lett till att många artiklar har exkluderats, vilket är problematiskt eftersom 
mer empiri hade gett möjlighet till en mer komplett slutsats.  



20!

På grund av att få studier har inkluderats har det inte heller varit möjligt att studera alla delar av 
MRT. Exempelvis innefattade inga av de inkluderade artiklarna auditiv modalitet, vilket därför 
inte gör det möjligt att dra en fullständigt komplett slutsats för hur upplevd mental belastning 
och körprestation förhåller sig med avseende på vilka delar av MRT som involveras. Ingen av 
de inkluderade artiklarna hade samma syfte som denna studie. Inte heller hade de inkluderade 
artiklarna samma syfte. Detta anses inte ha haft någon inverkan på denna studies resultat, då 
artiklarna trots allt innehöll den data som söktes. Ingen av de inkluderade artiklarnas metod var 
heller samma, vilket har lett till att det i denna studie har gjorts generaliseringar kring bland 
annat eventuell inverkan av olika typer av körsimulatorer, försökspersonernas ålder, 
körerfarenhet, svårighetsgrad på sekundäruppgifterna med mera. Resultatet från denna studie är 
därför begränsad i sin externa validitet, men anses ändå ge ett resultat att utgå från och en 
metod som framtida forskning kan använda. Den interna validiteten anses god då metod och 
genomförd analys har lett till väl grundade slutsatser. Eftersom denna studies resultat grundar 
sig på tidigare genomförda studier kan reliabiliteten ha påverkats av de inkluderade artiklarnas 
kvalitet, men eftersom samtliga inkluderade artiklar var peer-reviewed och publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter anses reliabiliteten vara god. 
 

Hur arbetet kunde ha förbättrats. 
I denna studie studeras sekundäruppgifter som endast berör en del av MRT i varje steg. 
Genom att även inkludera sekundäruppgifter som involverar flera delar i samma steg hade 
eventuellt bättre förståelse för sekundäruppgifters inverkan på körprestation och mental 
belastning erhållits. 
 

Forskningsetiska antaganden. 
I och med att studien utgörs av en litteraturstudie har det inte uppstått några forskningsetiska 
problem. 
 

Framtida forskning. 
För möjlighet till mer valida slutsatser gällande sekundäruppgifters påverkan på körprestation 
och upplevd mental belastning krävs fler studier som inkluderar både körning med och utan 
sekundäruppgift, sekundäruppgiftsutförande utan inverkan av bilkörning samt test av upplevd 
mental belastning i alla förhållanden. Genom att inkludera alla dessa delar anses det vara möjligt 
att göra bättre antaganden kring kausala samband för sekundäruppgifters påverkan på bilförare. 
 
Det skulle även vara givande att genomföra experiment likt dem i de inkluderade artiklarna, 
men att det även görs gruppindelning efter hur bekant försökspersonerna är med 
sekundäruppgiften. I ett experiment som jämför två sekundäruppgifter med varandra kan det 
nämligen vara som i Garay-Vegas et al. (2010) experiment, det vill säga att försökspersonerna är 
mer bekant med den ena sekundäruppgiften. Trots att försökspersonerna får träna på den 
mindre bekanta sekundäruppgiften innan experimentet kan det vara möjligt att det fortfarande 
finns skillnader i kännedom som skapar oönskade effekter på resultatet. Ökad förståelse av dessa 
effekter i samband med bilkörning skulle leda till mer kunskap om denna eventuellt störande 
variabel. 
 
Även denna studies resultats motsägelse av MRT bör adresseras i framtida experiment genom 
att testa MRT-modellens giltighet och applicerbarhet på användare i komplexa miljöer och 
situationer, så som bilkörning. 
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Bilaga 1 
 
Översikt av analyserad litteratur. 
 

Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 
Titel:  
Distraction from 
multiple in-vehicle 
secondary tasks: 
vehicle 
performance and 
mental workload 
implications 
Författare: 
Lansdown, T. C., 
Brook-Carter, N. 
& Kersloot, T. 
Tidskrift: 
Ergonomics 
Årtal:  
2004 
Metod: 
Experiment 

Tekniskt-
psykologiskt 
perspektiv 

Förutom själva 
körmomentet har en 
bilförare tillgång till 
mängder av ytterligare 
informationskällor.  
 
Syftet med studien var 
att studera effekterna 
på körprestation och 
mental belastning vid 
genomförande av 
multipla 
sekundäruppgifter. 

Experimentell metod 
med 
inomgruppsdesign. 
Urvalet bestod av 23 
försökspersoner. 
Körning 
genomfördes både 
med och utan 
sekundäruppgifter. 
Sekundäruppgifterna 
varierade i 
svårighetsgrad.  

Resultatet visar 
signifikant högre mental 
belastning vid 
sekundäruppgiftsgenom-
förande än vid 
kontrollkörning. Gällande 
körprestationen gav 
genomsnittshastighet och 
avstånd till 
framförvarande bil 
signifikanta skillnader 
mellan kontrollkörning 
och körning med 
sekundäruppgifter. 
 

Genomförande av två 
uppgifter samtidigt leder till 
högre mental belastning än 
övriga studerade 
körförhållanden. Till följd 
av ökad distraktion sänker 
försökspersonerna 
hastigheten. Resultatet i 
helhet tyder på påverkade 
körprestationer vid 
utförande av 
sekundäruppgifter.  

Titel:  
Evaluation of 
different speech 
and touch 
interfaces to in-
vehicle music 
retrieval systems 
Författare: 
Garay-Vega, L. L., 
Pradhan, A. K. A., 

Tekniskt-
psykologiskt 
perspektiv 

Många uppgifter som 
utförs av bilförare är 
mer komplicerade än 
att höja volymen eller 
att ändra termostaten. 
En sådan mer komplex 
uppgift är att välja en 
specifik låta att lyssna 
på.  
 

Experimentell metod 
med 
inomgruppsdesign. 
Urvalet bestod av 17 
försökspersoner. 
Körning 
genomfördes både 
med och utan 
sekundäruppgift. 
Sekundäruppgifterna 

Inga signifikanta 
skillnader i laterala 
avvikelsen registrerades 
mellan körförhållandena. 
Mentala belastningen 
skattades signifikant lägre 
i kontrollkörning och 
körning med röststyrning 
och få menysteg i 
jämförelse med övriga 

Om antalet menysteg är 
samma spelar det med 
avseende på körprestation 
och mental belastning inte 
någon roll ifall menyn är 
touch- eller röststyrd. 
Röststyrd med färre 
menysteg är däremot att 
rekommendera och kan 
hjälpa till att minska 
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Weinberg, G. G., 
Schmidt-Nielsen, 
B. B., Harsham, B. 
B., Shen, Y. Y., ... 
Fisher, D. L. D. 
Tidskrift: 
Accident; Analysis 
and Prevention 
Årtal:  
2010 
Metod: 
Experiment 

Syftet med studien var 
att utvärdera tre olika 
typer av gränssnitt för 
musiksystem; ett 
touchstyrt och två 
röststyrda.  

varierade i hur det 
styrdes samt 
svårighetsnivå. 

körförhållanden. Även 
om körning med 
touchstyrning resulterade 
i längre tid med blicken 
bort från vägen uppkom 
inga signifikanta 
skillnader i förmågan att 
upptäcka faror i 
omgivningen. 
 

distraktionen hos bilförare. 

Titel:  
Miles away: 
determining the 
extent of secondary 
task interference on 
simulated driving 
Författare:  
Young, M. S., & 
Stanton, N. A. 
Tidskrift: 
Theoretical Issues 
in Ergonomics 
Science 
Årtal:  
2007 
Metod: 
Experiment 

Tekniskt-
psykologiskt 
perspektiv 

Det finns en brist i 
tidigare studier som 
omfattar datainsamling 
både med och utan 
sekundäruppgifts-
inverkan. Studien 
gjordes med 
metodologin att kunna 
studera 
implikationerna av att 
kunna göra två saker 
samtidigt. 
 
Syftet med studien var 
att studera vilka 
effekter visuell 
respektive verbal 
sekundäruppgift får på 
körprestationen. 

Experimentell metod 
med 
inomgruppsdesign. 
Urvalet bestod av 16 
försökspersoner. 
Körning 
genomfördes både 
med och utan 
sekundäruppgift samt 
båda 
sekundäruppgifterna 
utan inverkan av 
körning. 
Sekundäruppgifterna 
varierade med 
avseende på mental 
resursanvändning. 

Spatiala uppgiften visade 
sig ha liten inverkan på 
körprestationen. Verbala 
uppgiften visade sig ha 
desto större och sämre 
implikationer på 
körprestationen. Högre 
mental belastning 
upplevdes i körning med 
sekundäruppgifterna än i 
kontrollkörningarna. 
Högst mental belastning 
upplevdes vid körning 
med verbala uppgiften.  

Uppgiftsgenomförande utan 
körning tyder på att verbala 
uppgiften var svårare än den 
spatiala, vilket kan ha fått 
körprestationen att bli sämre 
för den verbala uppgiften. 
Trots det anses resultatet 
motsäga Multiple Resource 
Theory och stämmer bättre 
överens med teorin om en 
reserv. 
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Titel: 
Identification of 
real-time diagnostic 
measures of visual 
distraction with an 
automatic eye-
tracking system 
Författare: 
Zhang, H., Smith, 
M. R. H., & Witt, 
G. J. 
Tidskrift:  
Human Factors 
Årtal:  
2006 
Metod: 
Experiment 

Tekniskt-
psykologiskt 
perspektiv 

Det saknas metoder 
för att i realtid 
identifiera visuell 
distraktion.  
 
Syftet med studien var 
att studera effekterna 
av visuell distraktion 
hos bilförare och 
samtidigt identifiera 
ögonrörelser som i 
realtid indikerar på 
visuell distraktion hos 
bilförare. 

Experimentell metod 
med 
inomgruppsdesign. 
Urvalet bestod av 14 
försökspersoner. 
Körning 
genomfördes både 
med och utan 
sekundäruppgift. 
Svårighetsgraden och 
placeringen av 
sekundäruppgiften 
varierade mellan 
olika körningar. 
Totalt 12 beroende 
variabler mättes i 
form av 
körprestation och 
ögonrörelser.  

När svårighetsgraden på 
sekundäruppgiften ökar, 
ökar den mentala 
belastningen, 
körprestationen försämras 
och uppmätta variabler 
för ögonrörelser ökar 
(förutom 
genomsnittstiden för varje 
ögonrörelse bort från 
vägen, vilken var 
konstant mellan de olika 
svårighetsnivåerna). 
Totala tiden för 
ögonrörelser bort från 
vägen samt variablerna 
för ögonrörelsernas vikt 
var högt korrelerade med 
körprestationerna. 

Sekundäruppgifterna 
resulterade i visuell 
distraktion hos 
försökspersonerna, vilket 
hade negativ påverkan på 
nästan alla beroende 
variabler. Den starka 
korrelationen mellan 
viktade ögonrörelser och 
körprestationerna innebär 
att författarna anser 
mätningar för viktade 
ögonrörelser vara de 
variabler som är mest 
lämpade för att i realtid 
mäta visuell distraktion hos 
bilförare.  


