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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Detta projekt syftar till att utreda om metoden Lane Change Test (LCT) kan mäta hur förare distraheras 
av att utföra andra uppgifter under körning och om metoden kan användas för att avgöra när användning 
av ett system i fordonet under körning blir trafikfarlig. Projektet har utförts på Scania CV AB i Södertälje. 
 
Förarmiljön blir allt mer komplex och mer teknologi plockas in i fordonen, vilket innebär att risken ökar 
för att föraren distraheras. En önskan från fordonsindustrin är att kunna mäta distraktion som ett system 
alstrar, för att försäkra sig om att de system som förs in i fordonet inte är trafikfarliga. En metod för att 
mäta förardistraktion är LCT, som är under utveckling och utreds för att bli en standard. 
 
Metoden använder en enkel körsimulator, som är framtagen av DaimlerChrysler. Mjukvaran till 
simulatorn är en visuell simulering av en rak trefilig väg. Till denna kopplas PC-ratt och -pedaler. 
Samtidigt som försökspersonen kör får han/hon instruktioner i form av skyltar längs vägen om att byta fil. 
Under tiden som detta pågår utförs en andra uppgift. Mätning görs av hur filbytet går till och hur 
försökspersonen kör mellan filbytena, detta jämförs sedan med en normativ modell. För att kvantifiera 
distraktionsnivån som en andra uppgift orsakar jämförs körning då en sekundäruppgift utförs med bara 
körning. Skillnaden representerar distraktionsnivån som sekundäruppgiften alstrar i LCT.  
 
I projektet görs litteraturstudier om bland annat köruppgiften och förardistraktion. Metoden utvärderas i 
två tester, där bland annat ett framtaget gränssnitt testas.  
 
Distraktion är ett komplext problem och körprestationen för en distraherad förare påverkas på många sätt. 
LCT mäter inte alla dessa faktorer, men mäter ändå viss distraktion. Metoden är attraktiv då det är enkelt 
att utföra tester med den och resultaten är enkla att analysera. Kanske förenklar metoden verkligheten för 
mycket, men den kan ändå användas för att avgöra vilket av två system som minst distraherar den 
körliknande uppgiften i LCT. Metoden säger däremot inte hur mycket ett system distraherar i 
verkligheten och det är därför svårt att avgöra när ett system blir trafikfarligt. 
 
Mer studier av metoden bör göras för att validera den, ta reda på om den kan mäta alla typer av 
distraktion och om den körliknande uppgiften liknar verklig körning i tillräcklig grad. 



 
 

Abstract 

Abstract 

This Master’s Thesis aims to investigate whether the method Lane Change Test (LCT) can be used to 
measure how a driver gets distracted when he/she uses a system while driving and whether the method 
can be used to determine when a system is too distracting to use while driving. The investigation has been 
conducted at Scania CV AB in Södertälje. 
 
The cockpit in trucks of today is getting more complex, more systems are placed inside the vehicle, which 
means that the risk of the driver being distracted increases. The developers of vehicles wish to be able to 
measure the distraction caused by using a system, to ensure that the systems in the vehicle are not too 
distracting to use while driving. One method to measure driver distraction is LCT, the method is about to 
be a Standard.  
 
LCT uses a simple driving simulator, developed by DaimlerChrysler. The software is a visual simulation 
of a straight road with three lanes. A steering wheel and foot pedals are connected to the software. While 
driving forward, the participants encounter traffic signs, which prompt them to change lanes. 
Simultaneously with the driving task the participants perform a secondary task. As a measure of 
distraction, the deviation between a normative model and the actual course of the participant along the 
track is calculated. 
 
The Thesis consists of studies of the literature on the driving task and driver distraction. Two tests are 
conducted, with the purpose to study the method, where one of the secondary tasks used is an interface 
for the climate control in the truck.  
 
Distraction is a complex problem and the driving performance of a distracted driver is affected in many 
ways. LCT does not measure all of the affected factors, but does measure some distraction. The method is 
attractive to use because it is easy to use in a test and it is simple to analyze the results. Perhaps the 
method simplifies the real driving task too much. The method can be used to tell which of two system 
least distracts the driving-like task in LCT, but it does not tell how the system distracts a real driving task. 
It is, therefore, hard to tell when a system is too distracting to use while driving.  
 
More studies are needed to validate the method, to tell whether it can measure all kinds of distraction and 
whether the driving-like task simulates the real driving task good enough. 
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Terminologi 

Nedan följer förklaring av en del begrepp som förekommer i rapporten. 
 
Baseline  Grunddata för att jämföra med i ett test. I projektet innebär baseline att 

försökspersonen enbart kör, utan att sekundäruppgift lagts till.  
Chunk Gruppering av information i mindre enheter, varje enhet utgör 

meningsfull information för människan.  
Filbyte  Lateral förflyttning av ett fordon från en fil till en annan parallell fil. Kan 

ske över en eller flera filer. 
Gränssnitt Den del av en produkt där människan och produkten kommunicerar med 

varandra. Innehåller t ex reglage och displayer. 
Inlärning  Förbättring av försökspersonernas körningar mellan baseline 1 och 

baseline 2. 
Inomgruppsdesign Alla försökspersoner utför alla delomgångar i ett test (till skillnad mot 

mellangruppsdesign där man har en referensgrupp som man jämför med). 
Jämförelseuppgift En typ av referensuppgift. Värden från jämförelseuppgiften används i test 

för att jämföra den testade sekundäruppgiften med, för att få ett värde att 
relatera till. 

Kalibreringsuppgift  En typ av referensuppgift som används för att kalibrera in utrustningen 
för att kunna göra stabila jämförelser inom och mellan test. 

Kriterieuppgift En typ av referensuppgift som används för att sätta en acceptabel nivå av 
distraktion för en sekundäruppgift som utförs tillsammans med 
primäruppgiften. 

Kapacitet Den övre gränsen av vår förmåga. 
Körsimulator Ett verktyg som simulerar köruppgiften. En förarplats med utrustning 

med syftet att efterlikna verklig fordonskörning. 
Lateralt I sidled. 
Longitudinellt Längs med banan eller vägen. 
Medelavvikelse Medelvärdet på avvikelsen från den normativa modellen i LCT, mäts i 

antal meter. 
Primäruppgift Den uppgift som har högst prioritet. För en lastbilschaufför är 

primäruppgiften att köra lastbilen. I LCT är primäruppgiften att hålla sig i 
mitten av filen och byta fil då informationen på skyltarna blir synlig. 

Referensuppgift En standardiserad sekundäruppgift. Ska vara entydig i respons och 
utförande. Används för att sätta nivån där störning från en 
sekundäruppgift ger en försämrad prestation i primäruppgiften. Tre typer 
av referensuppgifter används i projektet: kalibreringsuppgift, 
kriterieuppgift och jämförelseuppgift. 

Sekundäruppgift En uppgift som läggs till primäruppgiften, sekundäruppgiften utförs 
samtidigt som primäruppgiften. T ex att svara i mobiltelefon samtidigt 
som man kör eller att ändra kanal till radion samtidigt som man kör. 

Sidolägesvariation Hur bilens placering varierar i sidled. Andra namn på måttet är lateral 
placering och filplacering. 
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Siktlinje  Den tänkta linje som bildas då försökspersonen eller en förare tittar rakt 
fram på vägen. 

TICS Transport Information and Control System. Informations- och 
kommunikationssystem i fordonet.  



 
 

Inledning 

13 

1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av uppdragsgivaren Scania CV (Commercial Vehicles) AB sedan 
följer en kortfattad bakgrundsbeskrivning, mål samt avgränsningar som gjorts i projektet.  

1.1 Kort presentation av företaget, Scania CV AB 

Scania, som betyder skåne på latin, grundades 1891 i Malmö, bolaget slogs, år 1911, samman med 
personbils- och lastbilstillverkaren Vabis (Vagnsfabriks Aktiebolaget I Södertelge). Vabis hade sin fabrik 
i Södertälje, där Scanias huvudkontor idag återfinns. Scania-koncernen har med tiden utvecklats till en av 
världens ledande lastbilstillverkare. 1969 slogs Scania samman med Saab vilket skapade 
industrikoncernen Saab-Scania. Under 1990-talet såldes Saabs personbilsdivision, vilket var början till 
splittringen av Saab-Scanias olika industrigrenar. Scania blev återigen ett eget företag. Idag bedriver man 
verksamhet på över 100 marknader i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. 
Produktionsanläggningar finns i Falun, Luleå, Oskarshamn, Sibbhult, Södertälje, samt i Angers 
(Frankrike) och Zwolle (Holland). Företaget har 30 000 anställda. I Södertälje finns sektionen ”Styling 
and Vehicle ergonomics”, sektionen består bland annat av gruppen för fordonsergonomi. Denna grupp har 
kommit att få en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av de nya lastbilarna och bussarna. Nyligen 
lanserade man en lastbilsserie, R-serien, som är avsedd för fjärrtransporter. I denna har man fokuserat på 
just utvecklandet av förarmiljön. 

1.2 Bakgrund 

Förarmiljön för yrkeschaufförer blir allt mer komplex. Det är mycket som konkurrerar om förarens 
uppmärksamhet. Informationsflödet i hytten blir allt större och föraren utsätts för många distraherande 
faktorer som kan störa dennes förmåga att utföra den primära uppgiften: att föra sitt fordon framåt på ett 
säkert sätt. Detta informationsflöde, som finns samlat i gränssnittet mellan föraren och fordonet, är alltså 
alla de reglage och displayer som föraren använder sig av för att få och ge information till fordonet och 
omvärlden. Det är användandet av dessa som i fortsättningen kommer att benämnas som 
sekundäruppgifter. Informationen är tänkt att hjälpa föraren men kan lätt bli en distraktionskälla.  
 
Då man, som fordonsutvecklare, utvärderar förarmiljön är det viktigt att, förutom den rent fysiska 
ergonomin, även titta på hur föraren påverkas mentalt av att använda de system som finns. Genom en 
standardiserad metod som kvantifierar distraktion kan företag avgöra hur distraherade deras system är. 
Studier om hur förare distraheras av att utföra uppgifter inne i fordonet under körning pågår världen över 
med mer eller mindre avancerade metoder. Det är ett komplext problem vilket gör att det idag inte finns 
någon direkt metod att mäta förardistraktion. 
 
För att på ett enkelt sätt kvantifiera distraktion från sekundäruppgifter finns metoden Lane Change Test, 
som är under utveckling och på väg att bli en standard. Det är en enkel metod som mäter försämring av en 
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körliknande uppgift då en sekundäruppgift utförs. Mjukvaran som används i metoden har tagits fram av 
fordonstillverkaren DaimlerChrysler.  

1.3 Mål 

Projektet syftar till att utreda om det genom att mäta försämring av körprestationen i LCT går att 
kvantifiera distraktionsnivån hos föraren då en sekundäruppgift utförs. Det ämnar även utreda om det 
genom denna mätning går att avgöra när en sekundäruppgift blir trafikfarlig. Ett analysverktyg tas fram 
för hur LCT ska kunna användas för utvärdering av sekundäruppgifters distraktion. Ett gränssnitt tas fram 
för att, i LCT, mäta distraktionen från detta jämfört med distraktionen från ett befintligt gränssnitt. 

1.4 Avgränsningar 

• Projektet innefattar endast distraktion som kommer från sekundäruppgifter utförda inne i 
fordonet. En sekundäruppgift innebär att föraren utför en TICS-uppgift under körning. Projektet 
kommer inte att innefatta undersökningar av hur körning påverkas av: förarens trötthet och 
annan ouppmärksamhet, kön, ålder, hälsa, motivation eller fysisk ergonomi (körställning). 

• Projektet kommer att resultera i en mock-up för vidare bearbetning, inte i en färdig fysisk 
försöksutrustning. 

• Själva mjukvaran i LCT kommer inte att förändras, ingen programmering kommer att ske. 
• Projektet innefattar två personers heltidsarbete under 20 veckor. 
• Framtagningen av gränssnittet motsvarar 20 % av examensarbetet. 
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2 Arbetsgång 

Här beskrivs projektets arbetsgång och några av de viktigaste informationskällorna. 
 
Projektet innebär en undersökning om LCT mäter distraktion och om man kan avgöra när en 
sekundäruppgift blir trafikfarlig. LCT bygger på att distraktion orsakar försämring av lateral kontroll samt 
reaktionstid. Kan man hitta att distraktion försämrar dessa faktorer så kan man säga att LCT mäter 
distraktion. Projektet är uppdelat i följande delmoment: 
 

• En djupstudie om vad köruppgiften innebär görs för att förstå vad det innebär att köra ett fordon 
och vad som påverkas hos människan under körningen. Teorier om köruppgiften gås igenom. 
Sökningar görs på Internet med sökord såsom, körning, köruppgift och förare. Efter diskussion 
med handledare och litteraturstudier väljs fyra olika teorier, som studeras på närmare håll. Ett 
Studiebesök görs på VTI (Statens Väg- och Transportforsknings Institut) för att studera och 
prova deras körsimulator. Diskussion om förardistraktion och trafikfarlighet görs med två 
forskningsassistenter, Håkan Sehammar och Joakim Östlund. 

 
• En litteraturstudie görs om vad som händer mentalt hos människan när hon processar 

information. Speciell studeras informationsprocessande under körning. Viktiga källor här är 
Wickens C.D. & Hollands J.G. (2000) och Shinar D. (1978). 

 
• En djupstudie i distraktion görs för att ta reda på hur distraktion påverkar människan under 

körning. Här studeras ett antal undersökningar gjorda på förardistraktion. Sökningar görs på 
Internet med sökord som: distraktion, ouppmärksamhet, arbetsbelastning, distraktionskällor, 
trafikfarlighet och trafiksäkerhet. De viktigaste källorna är RoSPA, Almén L (2003), NHTSA 
och Young K.L., Regan M.A. & Hammer M. (2003). 

 
• Två metoder som används vid mätning av distraktion studeras, PDT och Occlusion. Dessa 

jämförs sedan med LCT. 
 

• Två test genomförs. Det ena jämförs med resultat från test utfört på Volvo Personvagnar. 
Personlig kontakt förs med Marieanne Arkevall på Volvo Personvagnar och Stefan Struhs på 
DaimlerChrysler. En enkätundersökning görs med syfte att ta reda på vad försökspersonerna 
anser om den körliknade uppgiften i LCT. Det andra testet görs med syftet att testa 
sekundäruppgifter av olika karaktär. 

 
• Ett gränssnitt tas fram för den automatiska klimatanläggningen (ACC), detta utvärderas sedan i 

det andra testet och jämförs där med befintligt gränssnitt till ACC i den nya lastbilsserien.  
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• Förslag på referensuppgifter tas fram för framtida användning. Detta görs genom litteraturstudier 
och egna reflektioner. De referensuppgifter som projektet behandlar är: 

o Kriterieuppgift  
o Jämförelseuppgift  
o Kalibreringsuppgift  

 
• Slutligen sammanfattas analys av resultaten från testen, försökspersonernas åsikter samt egna 

reflektioner som gjorts under testen och studier av teorin. 
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3 Teori 

Detta kapitel behandlar teori som ligger till grund för projektet. Det börjar med en genomgång av vad 
köruppgiften innebär, sedan följer ett avsnitt om hur människan fungerar vad gäller processande av 
information. Efter detta kommer en genomgång av förardistraktion, sedan följer hur mätning av 
distraktion går till. Här tas två metoder upp som mäter distraktion, PDT (Peripheral Detection Task) och 
Occlussion. En tredje metod Lane Change Test är den metod som projektet använder för att mäta 
distraktion, en genomgång av denna görs. Den följs upp av ett avsnitt som handlar om vad man bör tänka 
på när man väljer metod och kapitlet avslutas med beskrivningar av en referensuppgift samt en uppgift 
som belastar arbetsminnet. 

3.1 Körning 

En viktig metod för att analysera ett system är att titta på de funktionella krav som ställs på användarens 
uppgifter inom systemet. Här beskrivs olika definitioner av köruppgiften. Att definiera vad köruppgiften 
innebär har gjorts på en mängd olika sätt, 1970 identifierade McKnight och Adams ungefär 1500 olika 
perceptuella-motoriska uppgifter som föraren måste klara av för att köra säkert på vägen (Shinar D. 
1978). 1991 definierade Parkes den primära uppgiften för en förare som att: säkert kontrollera fordonet i 
trafikmiljön (de Waard D. 1996).  
 
Definitioner gjorda av Ivan D. Brown, Kåre Rumar, Dick de Waard och David Shinar tas upp. Avsnittet 
fortsätter med en sammanfattning av vad köruppgiften innebär och vad som i fortsättningen kommer att 
refereras till som körning, avslutningsvis beskrivs köruppgiften utförd i simulatorer. 

3.1.1 Ivan D. Brown 

Brown har gjort en analys av köruppgiften genom att dela upp den i sex stycken deluppgifter (Brown I.D. 
1986). Ingen av de sex uppgifterna är överbelastande för föraren men alla sex gör anspråk på dennes 
uppmärksamhetsresurser.  
 
Deluppgifterna analyseras och man undersöker de problem som föraren stöter på när han utför dem, 
baserat på kunskap om hur människan arbetar och hennes begränsningar. Nedan följer beskrivningar av 
de sex deluppgifterna: 
 
1. Hitta rutt  Utförs främst av förare som är ovana vid den miljö de reser i. Uppgiften 

innebär visuell avsökning efter symboliska och verbala vägskyltar (verbal 
= kommunicera med språk) eller landmärken från att tidigare ha tittat på 
kartan. 
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2. Följa rutt  Denna uppgift utförs ofta av förare i en känd trafikmiljö då de följer en 
väg från ett välkänt landmärke till ett annat. De informationsprocessande 
kraven som ställs på föraren är därför minimala och lämnar, i teorin, 
mycket extra kapacitet till att utföra andra uppgifter såsom att undvika 
kollisioner. Men att åka runt på välkända delrutter är oftast långtråkigt. 
Det kan leda till olyckor då förare blir distraherade eller frivilligt 
omfördelar uppmärksamhet från potentiella faror. Förarbeteendet tenderar 
därför att bero av förväntan och erfarenhet istället för av direkta 
omgivningskrav. 

 
3. Kontrollera hastighet  Denna uppgift utförs av förare då de styr längs den valda rutten i rätt 

hastighet. För erfarna förare, under normala förhållanden, är denna 
uppgift icke krävande och kan till stor del utföras utan att föraren är 
medveten om det.  

 
4. Undvika kollisioner  Denna uppgift innebär många krav i körning. Den involverar ett brett 

spektrum av kognitiva, perceptuella och motoriska färdigheter. Det största 
kravet är att varsebli faror. Om en olycka har skett kan det vara svårt att 
säga om föraren missat att förutse faran eller om han förutsåg faran men 
sedan reagerade felaktigt. Förare tror ofta att de förutser faror när de i 
själva verket sätter in invanda motoriska responser och inte processar 
information alls. Detta kan förklara fenomenet ”tittade men såg inte”.  

 
5. Följa regler  En viktig uppgift där människor tillsammans använder ett system. Den 

kräver implementering av generella memorerade regler och att kunna 
följa visad information. Ett övergripande problem är att vissa regler, t ex 
hastighetsgränser, gäller under ett brett spektrum av trafikförhållanden. 
Detta gör att förare tenderar att bryta dem när de känner att det är säkert 
att göra så. 

 
6. Kontrollera fordon  En uppgift som nu för tiden ställer små krav på föraren. Man har skiftat 

från analoga visare som måste kontrolleras under färd, till normalt tomma 
varningssignaler, vilket inte ger föraren så mycket att kontrollera aktivt. 
Här varnar Brown för användandet av ny teknologi för instrument i bilen. 
Det finns en tendens att detta område är hårdvarudrivet, därför måste vi 
försäkra oss om att de nya funktionerna som införs på instrumentbrädan 
inte distraherar föraren och hindrar honom från att utföra den viktigare 
uppgiften, att interagera med omgivningen. 

3.1.2 Kåre Rumar 

Rumars modell bygger på Browns modell från 1986 och på Rumars modell från 1986 (Rumar K. 1990). 
Han delar upp köruppgiften i åtta olika delar, där de sex första är inputuppgifter och de två sista är 
outputuppgifter, se figur 1. Nedan följer korta förklaringar av de åtta deluppgifterna: 
 
1. Strategisk uppgift  Val av transportmedel, tid för avfärd, val av destination och planering av 

rutt. Utförs normalt innan färden påbörjas om inte föraren vill eller måste 
ändra rutten.  
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2. Navigationsuppgift  Att följa den valda eller förändrade rutten. 
 
3. Vägrelaterade uppgifter Att välja position och kurs på vägen. Väg betyder här markeringar, 

skyltar, signaler, den närmaste omgivningen och fasta hinder på vägen.  
 
4. Trafikuppgifter Att samspela med andra trafikanter, upprätthålla rörligheten och undvika 

kollisioner. Samspelet med andra trafikanter är nog den svåraste av 
köruppgifterna, eftersom föraren får mycket information på kort tid. 

 
5. Följa regler  Följa och inte bryta mot regler, skyltar och signaler. 
 
6. Andra uppgifter  Reglering av klimat, radio, telefon. Uppgifter med indirekt (TICS-

uppgifter) eller inga relationer till körning (telefon, stereo) ökar. Föraren 
behöver få information, men behöver även informera andra om sin 
situation eller erfarenheter. 

 
7. Manövreringsuppgift  Att hantera fordonet så föraren behärskar uppgifterna 2, 3, 4 och 5.  
  
8. Val av hastighet  Välja hastighet så att föraren behärskar uppgifterna 2, 3, 4, 5, 6 och 7. 

Hastigheten kan regleras efter kraven som ställs på föraren. Det är det 
visuella flödet på näthinnan och mängd information om hur vägen ser ut 
som avgör hur föraren reglerar sin hastighet. En tredje faktor som 
påverkar hastigheten är återkopplingen från fordonet. 

 
 

 
 

Figur 1. Relationen mellan de olika köruppgifterna. Kraven på att kunna hantera fordonet påverkar de 
andra uppgifterna och de totala kraven påverkar valet av hastighet. 
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Beslutsfattande i körningen påverkas av tre större tidsperspektiv: 
• statisk/historisk: information om vägnät, vägkvalité och avstånd. 
• dynamisk/aktuell: väder, trafiksituation, incidenter. 
• förutsatt information: påstående som föraren själv gör. T ex ”om jag kör i denna hastighet 

kommer jag att vara framme om två timmar.” 
 
Rumar menar att det viktigaste för en förare är att nå målet, men inte till vilket pris som helst. Föraren 
kräver en viss hastighet, säkerhet, ekonomi, komfort och en uppfattning om hur lång tid rutten tar.  

3.1.3 Dick de Waard 

Dick de Waard, som bygger sin modell på Rasmussens modell från 1980, definierar primäruppgiften i 
körning som: säkert handhavande av fordonet i trafikmiljön (de Waard D. 1996). Körningen påverkas inte 
bara av föraren utan även av andra medtrafikanter. Körning beskrivs som en komplex uppgift med minst 
tre hierarkiska nivåer. 
 
1. Strategisk nivån  Denna nivå återfinns högst upp. Här görs strategiska beslut, så som val av 

transportmedel, bestämma mål och vägval under körning. 
 
2. Manövreringsnivån  Mittennivån. Här sker reaktioner på lokala händelser så som reaktioner på 

medtrafikanters agerande.  
 
3. Kontrollnivån  Återfinns lägst ner och består av grundläggande processer om fordonet,   
 t ex sidolägesposition.  
 
På kontrollnivån handlar föraren automatiskt, medan de högre nivåerna kräver medvetet processande. 
Kraven som ställs på föraren i en nivå kan överstiga dennes kapacitet vilket även kan påverka 
prestationen i de andra nivåerna. En bilskoleelev utför inte kontrollnivåuppgifterna automatiskt och 
arbetsbelastningen med hänsyn till fordonskontroll blir hög. Detta kan resultera i att uppgifter på högre 
nivå försummas, t ex titta i backspeglar. 
 
Orsaken till förares arbetsbelastning finns både inne i och utanför fordonet. Eftersom körning i stor 
utsträckning är en visuell uppgift, kommer kraven på visuella och centrala resurser (arbetsminnet och 
kognition) att vara högst.  
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3.1.4 David Shinar 

David Shinar ser föraren som den informationsprocessande enheten i förar-fordon-väg systemet, figur 2, 
(Shinar D. 1978). Hans roll där är att processa främst visuella input från vägen, trafiken och den egna 
bilens beteende, att fatta beslut om rätt åtgärd för att kontrollera situationen, att utföra denna handling 
samt att observera och reagera på den nya situationen efter utförd handling. 
 

 
Figur 2. Ett förenklat blockschema över förarens funktioner i systemet förare-fordon-väg.  

 
 
Shinar tittar på hur individuella skillnader påverkar hur man kör, han tar upp personliga karakteristika, 
temporära skillnader och körrelaterade kompetenser. Förarens prestation varierar över tiden och beror av 
humör, personlighet, behov och kompetenser. Varierar gör även de krav som omgivningen ställer. 
Olyckor undviks så länge förarens prestationsnivå överstiger nivån på de krav som omgivningen ställer. 
Många akuta situationer ställer höga krav på en oförberedd förare, vilket kan leda till att en olycka sker. 
 
Förarens primära informationsprocessande uppgifter är att uppmärksamma, fixera, ta beslut och reagera 
på olika körrelaterade stimuli. Alla dessa informationsprocessande funktioner är inte helt sekventiella 
utan utförs delvis parallellt, dvs under utförandet av en respons kan vi redan ha börjat processa en ny 
informationskälla. Ytterligare en faktor att ta med är tidspressen. Som en informationsprocessor är 
förarens begränsningar inte så mycket en funktion av den totala mängd information som ska handhas utan 
mer av den hastighet med vilket informationen ska processas. Denna hastighetsgräns gör att 
uppmärksamhet och visuella avsökningsmekanismer spelar extremt stor roll.  

3.1.5 Sammanfattning av körning 

Då människan sätter sig i ett fordon är det oftast med syftet att ta sig från en plats till en annan. Men, som 
Rumar uttrycker det, inte till vilket pris som helst. Fordonet måste framföras på ett säkert sätt i 
omgivningen. Körningen är främst en visuell och kognitiv uppgift, avsökning och beslutsfattande är 
avgörande faktorer för hur säkert föraren kan köra. Men föraren får även feedback i det auditiva, t ex 
motorljud, och krafter, t ex sidoacceleration. Det är mycket information som måste tas in under kort tid 
och det finns risk för att föraren prioriterar fel och att för lite uppmärksamhet läggs på köruppgiften.  
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3.2 Körning i simulator 

Körsimulatorer möjliggör en säker miljö för att utföra försök som är för farliga att utföra i verklig 
trafikmiljö. Studier av distraktion görs ofta i körsimulatorer eftersom de anses farliga att utföra på riktigt 
(Young K.L. m fl 2003). Den experimentella miljön gör att omgivande faktorer kan kontrolleras, t ex att 
bilen framför bromsar in. Det är även billigare att modifiera ”fordonet” i körsimulatorn än ett verkligt 
fordon. Många mätvariabler kan fås från en körsimulator, till exempel hastighet och placering i filen samt 
ögonrörelser. 
 
Nackdelar med körsimulatorer är att en del försökspersoner kan drabbas av åksjuka (simulatorsjuka). 
Inlärning av hur simulatorn fungerar är en annan nackdel med simulatorer. Föraren upplever även mindre 
fara än under verklig körning vilket gör att han prioriterar annorlunda och tillåter sig själv att titta bort 
från vägen under längre tid eller ha händerna borta från ratten under en längre tid än normalt. 
 
När man tittar på hur förare beter sig i körsimulatorer jämfört med i verklig körning pratar man om två 
olika sorters validitet: absolut validitet och relativ validitet. Absolut validitet innebär att man får samma 
eller liknande värden för uppgifter utförda i simulatorn som i verklig körning. Relativ validitet uppfylls 
när uppgifter har samma inverkan på körprestationen i simulatorn som i verklig körning, dvs utförandet 
av en sekundäruppgift under körning ger samma effekt på körprestationen i bägge körningarna. 
Undersökningar har visat att körsimulatorer har hög relativ validitet för många mätvariabler i körningen 
men inte lika hög absolut validitet. Men detta varierar för olika simulatorer.  
 
Körsimulatorer varierar i trovärdighet, från enkla varianter utan kraftfeedback och där den visuella scenen 
endast består av större vägmarkeringar, t ex LCT, till mer realistiska med avancerade rörelsesystem och 
där realistiska miljöer spelas upp för försökspersonen. Ett exempel på en enkel körsimulator är den som 
används i detta projekt, se figur 3. 

 

Figur 3. En enkel körsimulator bestående av PC-skärm, -ratt och –pedaler. 

 
Ett exempel på en realistisk simulator är Simulator III, se figur 4, Den är VTI:s nyaste simulator och har 
ett avancerat rörelsesystem som ger trovärdig feedback (VTI:s hemsida och studiebesök). Olika 
fordonskarosser kan placeras på rörelsesystemet. Simulatorn rör sig på en räls i sidled, vilket möjliggör 
verklighetstrogna sidoförflyttningar längs vägen. För simulering av acceleration och retardation längs 
med vägen lutar simulatorn fram respektive tillbaka, vilket inte är riktigt lika verklighetstroget som 
sidoförflyttningarna. Trafikmiljön projiceras på tre skärmar rakt framför och något till höger respektive 
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till vänster om föraren samt i de tre backspeglarna. Här kan man interagera med andra trafikanter, byta 
vägbanor och väderförhållanden. Fordonet är placerat på ett skakbord som ger övertygande simulering av 
olika vägförhållanden. Simulator III har hög validitet enligt studier som har gjorts. De olika karosserna 
kan ges olika egenskaper. En av VTI:s målsättningar är att fordonsutvecklare ska kunna komma dit med 
en ”svart låda” där fordonets egenskaper finns lagrade och provköra dessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. VTI:s Simulator III. 

 
Ju mer realistisk scenariot i körsimulatorn är desto svårare och otydlig blir dataanalysen och tolkningen 
av resultaten. Typiska mätvariabler är, som nämnts, hastighet och placering i filen och förändringar i den 
ena måste tolkas med hänsyn till den andra variabeln. T ex så måste förändringar i filplacering tolkas 
annorlunda för en person som sänker farten vid användandet av ett TICS jämfört med en person som 
håller konstant hastighet under utförandet av TICS-uppgiften. Realistiska händelser har fler nackdelar.  
T ex kan överraskande händelser, som att en fotgängare oväntat kommer in på vägen, bara ske ett fåtal 
gånger sedan är de inte överraskande längre. Det är därför svårt att få in tillräckligt med data för att kunna 
göra en riktig och meningsfull statistisk analys. 
 
Kinestetisk feedback från ett rörelsesystem har en betydelsefull effekt på försökspersonernas variation i 
filplacering (Törnros J. m fl 1997). Kinestetisk feedback spelar alltså en viktig roll för att hålla fordonet 
på rätt kurs. Man kan alltså säga att vi i stor utsträckning styr med rumpan. 
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3.3 Informationsprocessande under körning 

Att köra ett fordon ställer höga krav på det mänskliga tänkandet (Shinar D. 1978). Det är en hel del 
information som ska processas, som synes i ovanstående avsnitt. För att kunna kvantifiera information 
samt för att enklare kunna simulera hur informationen sprids kan man se människan som ett 
informationsbehandlande system. Nedan ses en av de modeller som beskriver detta, se figur 5 (Wickens 
C.D. m fl 2000). Det finns flera nivåer av kognitiv komplexitet i bearbetningen. Utgår man ifrån att 
processandet startar längst till vänster med input av stimuli kan informationen bearbetas på allt högre 
nivåer, från lagring i sinnesorganen till bedömningar och beslut, t ex när man ska försöka tolka 
innebörden i ett larm. Processen kan också ha en helt linjär input-output relation utan att högre nivåer är 
inkopplade, som t ex när man tvärbromsar framför ett rödljus. 
 
Feedbacken som ses längst ned i figuren anger att det är en process utan given början eller slut. 

 

 
Figur 5. De olika stegen i informationsprocessmodellen. 

 
I denna modell sker processandet seriellt, i en serie steg, där informationen bearbetas eller ombildas.  

3.3.1 Sensoriskt processande 

Det sensoriska processandet beror av receptorerna i de olika sinnesorganen. Receptorernas egenskaper 
påverkar såväl omfånget av och kvaliteten i den mottagna informationen. Livslängden av informationen i 
ultrakorttidsminnet varierar beroende av vilket sinne som stimuleras, t ex så ligger hörselintryck kvar 
längre än synintryck. Körning är främst en visuell uppgift och därför är visuell avsökning viktigt. 
Förenklat kan man säga att ögat främst fixerar där mest information finns. Studier har gjorts på 
ögonrörelser och man har bland annat kommit fram till att förarens informationsprocesskapacitet är klart 
begränsad under stress så att föraren antingen kan uppmärksamma endast riktningsledtrådar eller laterala 
placeringsledtrådar men inte båda samtidigt (Shinar D. 1978). Erfarenhet förbättrar avsökningen. 
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3.3.2 Perception 

Perception innebär varseblivning, tolkning, av de signaler som kommer från receptorerna. Hur människan 
behandlar och tolkar sinnesintrycken från omvärlden till relevant information. De perceptuella 
processerna är snabba och automatiska, där komplexiteten varierar beroende på uppgiften. Varseblivning 
vid körning är främst baserad på visuella ledtrådar men i exempelvis en kurva ger däcktjut, 
karossvängningar och centrifugalkraften feedback om vi felbedömt kurvan eller inte. 

3.3.3 Kognition och minne  

Gränsen mellan perception och kognition är fin, de är två ytterligheter på ett kontinuum. De kognitiva 
operationerna kräver mer tid, mental ansträngning och uppmärksamhet än de perceptuella. Kognitiva 
processer använder arbetsminnet, de är medvetna aktiviteter som omvandlar eller håller kvar information. 
De utförs med begränsade resurser, de är därför högst känsliga för störning när uppmärksamhetsresurser 
omfördelas till andra mentala aktiviteter. 
 
En betydelsefyll kognitiv process under körning är beslutsfattande. Ett beslut följer på ett varseblivet 
stimuli. T ex då vi perceptuellt bedömer avståndet mellan oss och framförvarande bil då vi planerar att 
köra om denna och sen tar vi ett beslut om huruvida vi ska köra om den eller inte. Människors olikheter 
påverkar beslutsfattandet dels i den tid det tar att ta ett beslut och dels i hur vi tolkar det vi varseblivit. 
Ökad beslutstid ger ökad reaktionstid på stimuli. Den ökade beslutstiden beror bland annat av erfarenhet, 
graden av kompatibilitet mellan stimuli och respons samt osäkerheten som är associerad med stimuli. 
 
Arbetsminnet fungerar som en lagringsstation för den information människan använder momentant. 
Arbetsminnet har klart bevisade begränsningar. Det har kort avklingningstid, hög störningskänslighet och 
det kan lagra 5-8 informationsenheter samtidigt, vad informationsenhet är varierar med sammanhanget, 
det kan vara en siffra, ett ord, en bild eller ett faktum av något slag. Varje informationsenhet kallas för en 
”chunk” och utgör en meningsfull enhet för människan. 
 
Körningen är främst visuell och påverkas till stor del av hur lång tid det tar att ta in visuell information 
från en sekundäruppgift. Visuella inputuppgifter kan grupperas i ”chunks”, dvs utföras i ett eller flera 
moment. Litteraturen ger flera gränsvärden för hur lång tid momenten för visuella inputuppgifter för en 
TICS-uppgift i fordonet bör ta.  
 

• Inget av momenten bör uppehålla föraren mer än 1,5 sekund (ISO 15005). 
 

• Inget av momenten bör ta mer än 2 sekunder (Burns P.C. m fl 2000).  
 

• Medeltalet av momenten bör vara kortare än 1,2 sekund (Burns P.C. m fl 2000).  
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Den mängd visuell information från omgivningen som föraren lagrar i arbetsminnet sjunker med ökat 
antal fixeringar på sekundäruppgifter inne i fordonet. En konceptuell modell av hur förare hämtar 
information för att hålla fordonet rätt placerat på vägen säger att, om fler än tre fixeringar krävs för att 
inhämta en ”chunk” inuti fordonet under en relativt kort tid, fyra sekunder, så blir uppgiften obekväm för 
föraren, se figur 6 (Zwahlen H.T. m fl 1988). Vid den fjärde fixeringen inuti fordonet lagras då inte 
tillräckligt med information från omgivningen i förarens visuella arbetsminne. 
 

 
 

Figur 6. Konceptuell modell för förarens inhämtning och lagring av relevant körinformation när en 
specifik ”chunk” information inhämtas genom fyra tittar på en avancerad display inne i fordonet eller 

genom användning av en CRT touch screen som kräver fyra tittar. 

 
Ibland kan informationen från arbetsminnet kodas in i långtidsminnet som är mindre störningskänsligt 
och därmed mer permanent. 

3.3.4 Respons 

Valet av respons kan vara automatiskt eller kräva kognitiva operationer. Det kan skilja sig från själva 
utförandet som ställer krav på bland annat motorisk kontroll. De flesta körbeteenden kan delas in i två 
responskategorier: lateral kontroll genom styrning och longitudinell kontroll genom acceleration, 
deceleration och bromsning. När det gäller responsutförande och människans rörelsemönster, så kom 
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Fitts, 1954, i undersökningar fram till att rörelsetiden är oförändrad om ökningen i rörelsens storlek 
proportionellt innebär en minskning i noggrannhet (Shinar D. 1978). 

3.3.5 Uppmärksamhet 

Uppmärksamheten representerar det mentala resursförrådet som tas i anspråk för de processer som inte är 
automatiserade. Uppmärksamhetsnivån varierar och är en funktion av omgivningen samt de krav som 
situationen ställer och/eller vårt inre tillstånd av vakenhet och motivation. Mängden uppmärksamhet som 
riktas mot en händelse eller ett objekt beror av den upplevda risk som hänger ihop med denna. 
 
Litteraturen delar in uppmärksamhet i två och ibland tre olika sorter: delad, selektiv och ibland fokuserad 
uppmärksamhet. Detta projekt gör ingen skillnad på selektiv och fokuserad uppmärksamhet. 
Selektiv/fokuserad uppmärksamhet skiljer sig från delad genom att människan då lägger 
uppmärksamheten på en specifik källa bland många andra, hon stänger då ute irrelevanta stimuli och kan 
koncentrera sig på primäruppgiften. Selektiv uppmärksamhet ses som motsatsen till distraktion (Almén L. 
2003). Vid delad uppmärksamhet delar människan uppmärksamheten mellan två eller flera källor. 
Människor har en bristande förmåga att dela uppmärksamheten mellan olika källor vilket begränsar 
förmågan att processa information. Den delade uppmärksamheten kan förbättras om stimuli presenteras i 
olika modaliteter men förmågan att dela uppmärksamhet är fortfarande begränsad, se avsnitt 3.4.2 
Multiple Resource Theory. Vid överflöd av information måste människan sålla, ta beslut att ta emot viss 
information och avvisa annan. 
 
I denna modell av informationsprocessande är det uppmärksamhetsresurserna som lägger restriktioner på 
de kognitiva processerna. Ett system bör därför utformas så att minimalt med uppmärksamhet krävs av 
människan. Det är just dessa begränsade uppmärksamhetsresurser som teoretiskt ligger till grund för 
metoder som mäter mental arbetsbelastning och distraktion.  

3.4 Resursteorier 

Här beskrivs två modeller över de resurser som krävs då människan utför uppgifter (Wickens C.D. m fl 
2000).  

3.4.1 Single Resource Theory 

Relationen mellan fördelningen av uppmärksamhetsresurs och uppgiftsprestation antas vara linjär, tills 
den punkt där människan inte har mer resurser att sätta till, se figur 7. Efter denna punkt förbättras inte 
prestationen mer utan förblir stabil. En sådan uppgift kallas resursbegränsande uppgift. En annan 
uppgiftstyp är databegränsade uppgifter. Vid utförandet av sådana uppgifter spelar det inte någon roll att 
människan tillsätter mer resurser efter det att prestationen stabiliserats. Exempel på en sådan uppgift är att 
komma ihåg ett två-siffrigt tal, som kan utföras perfekt med lite resurser och mer ansträngning leder inte 
till någon förbättring. Databegränsningar kan även vara vigilans eller att förstå en konversation på ett 
språk som man endast behärskar till en viss del. 
 
Om en stor mängd resurser tas från en uppgift där prestationen är på topp och läggs på en uppgift som 
utförs samtidigt kommer prestationen att sjunka för uppgift nummer ett. Förutom ansträngning och 
svårighetsgrad på uppgiften spelar automatiseringsgraden till stor del in på prestationsnivån. 
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Automatiserade uppgifter kan enkelt utföras tillsammans med mer krävande uppgifter. 
Automatiseringsgraden i en uppgift kan sägas vara omvänt proportionell mot de mentala resurser som 
uppgiften kräver. En uppgift kan utföras mer eller mindre automatiserat och därmed kräva mindre eller 
mer mentala resurser. 
 

 
Figur 7 Schematisk bild över samband mellan resurskrav, tillsatta resurser samt prestation/utförande.  

3.4.2 Multiple Resource Theory 

I ovanstående modell, över de mentala resurserna, spelar det ingen roll vilken typ av modalitet uppgiften 
är. Den förklarar inte hur en auditiv sekundäruppgift kan utföras samtidigt som man utför en visuell 
primäruppgift med oförändrat resultat. Det är till exempel svårare att läsa en bok (visuell uppgift) 
samtidigt som man kör (visuell uppgift) än att höra samma bok på band (auditiv uppgift). Som ett 
komplement till modellen ovan har den multipla resursteorin (Multiple Resource Theory) tagits fram, som 
säger att skilda resurser tillsätts för olika modaliteter. Multipla resursteorin delar in resursanvändandet i 
tre olika dimensioner som bygger på hur den mänskliga hjärnan är strukturerad. De tre dimensionerna är 
steg, modalitet och avkodning. Dimensionerna är till viss del oberoende av varandra. Varje dimension är 
uppdelad i olika nivåer som är beroende av olika resurser. 
 
Steg  Stegdimensionen består av delarna varseblivning, arbetsminne och 

kognitiva processer samt responsprocessande. Det är samma resurser som 
används till varseblivning som till arbetsminnet och kognitiva aktiviteter. 
Dessa är skilda från de resurser som krävs för val och utförande av 
responser. I stegen varseblivning, arbetsminne och kognitiva processer 
delas resursnivåerna in i spatialt och verbalt processande. Responssteget 
delas in vokalt och manuellt processande.  

 
Modalitet Dimension nummer två, modalitet, har endast betydelse för 

varseblivningen. Denna dimension delas in i de två nivåerna auditiv och 
visuell. Människan kan oftast dela uppmärksamheten bättre mellan ögat 
och örat än mellan två auditiva eller två visuella kanaler. Det finns till 
exempel många studier som visar att avgränsad navigationshjälp under 
körning ges bättre auditivt jämfört med visuellt. Olika modaliteter kan 
alltså bearbetas samtidigt utan att störa varandra och utföras bättre än två 
modaliteter som är av samma karaktär. Den visuella processen kan sedan 
delas upp i två olika delar, fokal och ambient syn. Dessa olika visuella 
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processer verkar kräva skilda resurser. Människan har t ex en förmåga att 
läsa en bok (fokal syn) samtidigt som hon går och har kontroll på 
omgivningen (ambient syn). Ett annat exempel på detta är att hon kan 
köra en bil och hålla bilen mitt i filen (ambient syn), samtidigt som hon 
läser vägskyltar (fokal syn). 

 
Avkodning Den tredje dimensionen, avkodning, påverkar alla de tre stegen i 

stegdimensionen. Avkodningen delas in i nivåerna rumslig och verbal. 
Uppdelningen av rumsliga och verbala resurser svarar för hög grad av 
effektivitet där manuella och visuella responser kan tidsdelas (med 
antagandet att manuella responser vanligen är rumsliga och att muntliga 
är verbala). Där perfekt tidsdelning är att kunna utföra två uppgifter 
samtidigt utan att någon av dem blir lidande. T ex en rumsligt krävande 
uppgift som körning störs i högre grad av reglage som styrs manuellt än 
av röststyrning eftersom avkodningen sker på olika sätt.  

 
Den multipla resursteorin förutsätter att mängden störning kommer att bero på antalet delade nivåer i alla 
tre dimensioner, dvs mer störning om uppgifterna delar på en eller flera av nivåer. Notera att modellen 
inte säger att två uppgifter som använder separata nivåer i någon av dimensionerna utförs bättre 
tillsammans. Vid jämförelse av två olika gränssnittsmodaliter som ger information till en förare kommer 
det auditiva gränssnittet att i liten grad störa de visuella kraven under körningen. Men om det auditiva 
gränssnittet ställer högre krav på arbetsminnet, t ex att komma ihåg instruktioner, så ökar det 
resurskraven. Detta innebär att fördelarna minskar med de olika modaliteterna vid varseblivningen. 

3.5 Förardistraktion 

Stundtals under körningen räcker inte förarens uppmärksamhetsresurser till. Uppmärksamheten sjunker 
eller flyttas då från den primära uppgiften och hindrar föraren från att rikta tillräcklig uppmärksamhet mot 
körningen. Vid körning kan detta bero på att föraren är sömnig eller att han, frivilligt eller ofrivilligt, 
distraheras av en aktivitet, ett objekt eller en annan person (Ranney T.A. m fl 2000). Att denna 
omfördelning av uppmärksamheten orsakas av en händelse eller ett objekt är det som karakteriserar 
distraktion. Sömnighet under körning är ett helt eget forskningsområde och sträcker sig utanför ramarna 
för detta projekt. 
 
Det finns ingen egentlig, enhetlig definition bland forskare av vad förardistraktion är. Två definitioner av 
förardistraktion tas upp här: 
 

• ”The American Automobile Association Foundation for Traffic safety” definierar distraktion 
som (fritt översatt): När en förare försenas i igenkänningen av information som behövs för att 
säkert kunna utföra köruppgiften pga att en händelse, aktivitet, objekt eller person inom eller 
utanför fordonet gör att föraren flyttar uppmärksamhet från köruppgiften (Young K.L. m fl 
2003). 

 
• David Shinar definierar distraktion som (fritt översatt): Försenad varseblivning pga omriktad 

uppmärksamhet till en händelse, aktivitet, objekt eller person ( Shinar D. 1978). 
 
Förardistraktion är ett stort problem som även antas öka i framtiden. Studier av olycksdata visar att 
ouppmärksamhet orsakar minst 25 % av alla polisrapporterade olyckor (Ranney T.A. m fl 2000, Victor T. 
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m fl år okänt). Förardistraktion är en bidragande faktor i över hälften av de ouppmärksamhetsrelaterade 
olyckorna (Young K.L. m fl 2003). Distraktion är den främsta orsaken till påkörningar bakifrån och 
singelolyckor (Ranney T.A. m fl 2000). I en australiensisk undersökning har 140 personer svarat på hur 
stor kollisionsrisken är för ouppmärksamma respektive rattfulla förare (Tay R. m fl 2004). Den största 
orsaken till allvarliga olyckor var berusade förare enligt de 140 personerna. Därefter kom trötthet, 
hastighetsökning och sist ouppmärksamhet. I mindre allvarliga olyckor ansågs ouppmärksamhet vara den 
faktor som påverkade mest av de fyra, följt av berusade förare, trötthet och hastighetsökning. De flesta 
förare har lite erfarenhet av allvarliga trafikolyckor och har mer erfarenhet av mindre allvarliga olyckor. 
Det gör att resultaten från förfrågningarna om mindre allvarliga olyckor mer trovärdiga. Att skriva, läsa 
och prata i handhållen mobiltelefon ansågs orsaka en olycka i större grad än att köra 20 km/h över 
hastighetsbegränsningen på en 50 väg. Både läsning och skrivning ansågs vara mer riskabelt än att köra 
med 0.05 – 0.08 promillehalt i blodet. 
 
Oron för att föraren under körning ska distraheras av ny teknologi är inget nytt, när vindrutetorkarna kom 
i början på 1900-talet var man orolig för den potentiella hypnotiska effekt de kunde ha på föraren. 
Införandet av ny teknik i fordon innebär att informationsflödet ökar. Föraren har möjlighet att göra fler 
saker under körningen, vilket gör att föraren i allt högre grad riskerar att distraheras och rikta sin 
uppmärksamhet bort från köruppgiften. Mängden uppmärksamhet som köruppgiften kräver beror på 
vilket situation föraren befinner sig och risken att en sekundäruppgift distraherar föraren är alltså 
beroende av vilken körsituation den utförs i. I en körsituation med låga krav kan en sekundäruppgift 
läggas till körningen utan att prestationen i köruppgiften försämras. Men i en mer krävande körsituation 
innebär utförandet av en sekundäruppgift under körning att prestationen i antingen sekundäruppgiften 
eller köruppgiften försämras (Shinar D. 1978). 

3.5.1 Distraktionskällor 

Orsaken till att föraren blir distraherad kan komma både inifrån och utifrån fordonet. Exempel på 
distraktionskällor inne i fordonet är mobiltelefonsamtal eller att ändra radioinställningar och 
distraktionskällor utifrån kan vara att föraren tittar på en reklampelare. Att reagera på faror längs vägen 
som t ex att en fotgängare går ut i vägen är inte att bli distraherad då detta tillhör köruppgiften. 
Svårigheten här ligger i att definiera vad som tillhör köruppgiften och inte. Förare som pratar med 
passagerare distraheras inte i samma grad som förare som använder mobiltelefon, kanske pga att de 
visuella ledtrådar som finns i kommunikation som sker öga mot öga och pga att passageraren ser 
trafiksituationen och kan anpassa konversationen till denna.  
 
Detta projekt behandlar endast distraktion från sekundära uppgifter som utförs inne i bilen och 
fortsättningsvis kommer förardistraktion att innebära distraktion alstrad från denna typ av uppgifter.  
 
Den främsta orsaken till olyckor pga förardistraktion är att föraren håller på med musikanläggningen följt 
av distraktion pga passagerare. Denna fakta kommer från studier av olycksdata, här bör man tänka på hur 
ofta föraren utför en uppgift, vilket kan betyda att musikanläggningen används väldigt ofta av föraren och 
därmed kanske inte är den mest distraherande sekundära uppgift som föraren utför. Nedan tas två 
distraktionskällor upp som är vanliga att utföra under körning, att justera stereon och att använda en 
mobiltelefon. 
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3.5.1.1 Justera stereon 

I en undersökning gjord på 140 personer ställdes frågan hur ofta de ”byter kanal, ändrar volym eller 
kassett/CD-skiva på stereon” (Tay R. m fl 2004). Det var 67 % som uppgav att de gjorde detta ofta eller 
ännu mer frekvent. Det finns inte så mycket forskning som direkt utreder hur förare distraheras av att 
använda eller lyssna på en bilstereo (Young K.L. m fl 2003). Däremot har justering av stereon används 
som en uppgift att jämföra med i många studier då man testar den distraherande effekten från andra 
sekundäruppgifter. Några av de studier som ändå gjorts på hur distraherade förare blir visar att de tittar 
bort från vägen under längre stunder då de ställde in radiokanal än när de använde en mobiltelefon och att 
även lyssna på radio kan distrahera föraren och försämra körprestationen (Young K.L m fl 2003). 

3.5.1.2 Mobiltelefon 

Mycket forskning är gjord på hur mobiltelefoner distraherar förare under körning. Enligt ett internetforum 
var det upp till 70 % av 2500 personer som uppgav att de använde telefon under körning, 75 % av 
deltagarna i internetforumet upplevde att det inte är säkert att prata i mobiltelefon under körning (NHTSA 
2000).  
 
I Sverige är användning av mobiltelefon under körning lagligt, medan andra länder är mer restriktiva när 
det gäller handhållen mobiltelefon och i minst 35 länder är det olagligt (RoSPA). I dessa länder är det 
dock lagligt att använda hands-free. Indien och Portugal har förbjudit användning av mobiltelefon, både 
handhållen och hands-free, under körning. 
 
RoSPA har samlat ihop 20 trafikolyckor med dödlig utgång, där mobiltelefonen har varit orsaken till 
olyckan (RoSPA). Domarna varierar från böter på 100 pund till flera års fängelse. Detta kan ses som 
bevis på att användning av mobiltelefoner distraherar. 
 

• 1988 Förare böjde sig fram för att svara i sin mobil och girade över på fel sida av vägen, 
kolliderade med en annan bil vars förare dog. Förare erkände att denne kört utan omdöme och 
uppmärksamhet. Fick böta 100 pund. 

 
• 1998 Förare påbörjade en omkörning, körde i 70 mph och använde en mobiltelefon. Kolliderade 

med mötande bil, där föraren dog. Fängelse i tolv månader och förbjöds att köra bil i ett år. 
 

• 2000 Föraren dödas när hon kör in i en lastbil då hon använder sin mobiltelefon. Hon hade nyss 
sänt ett textmeddelande. Domaren sa att det var ”möjligt” att den avlidna blivit distraherad av 
hennes telefon. 
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3.5.2 Distraktionstyper 

Enligt NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) finns fyra typer av distraktion: visuell, 
auditiv, motorisk och kognitiv distraktion (Young K.L. m fl 2003). 
 

• Visuell distraktion kan delas in i tre olika typer: 
o Förarens visuella fält är blockerat av t ex smuts på vindrutan och han kan inte upptäcka 

objekt eller faror i omgivningen. 
o Föraren låter bli att titta på vägen och fokuserar istället på ett annat objekt, t ex ett 

navigationssystem, under en längre tid. 
o En form av minskning av visuell uppmärksamhet, ofta benämnd som ”att titta men inte 

se”.  
 

• Auditiv distraktion betyder att föraren momentant eller för en längre tid fokuserar sin 
uppmärksamhet på ljud istället för på körningen. Det kan vara att lyssna på radio, konversera 
med medpassagerare eller att prata i mobiltelefon. 

 
• Motorisk distraktion innebär att föraren förflyttar kroppen ur normal körposition, t ex flyttar en 

eller båda händerna från ratten eller lutar sig fram för att se eller nå något. 
 

• Kognitiv distraktion sker när tankar upptar förarens uppmärksamhet, det kan bero på att han 
pratar i mobiltelefon eller med en medpassagerare.  

 
Många aktiviteter som föraren gör kan innehålla fler än en av dessa komponenter, t ex knappa in 
information i ett navigationssystem eller att prata i mobiltelefon. 
 
Olika delar av köruppgiften påverkas olika beroende på vilken form av distraktion som föraren utsätts för. 
Olika typer av distraktion påverkar körprestationen i olika steg. Visuell och motorisk distraktion påverkar 
till stor del fordonskontroll medan auditiv och kognitiv distraktion påverkar på en annan nivå nämligen 
beslutsfattande.  

3.5.3 Hur distraktion påverkar föraren 

Många studier utförda på olika sätt har kommit fram till samma sak: sekundäruppgifter utförda under 
körning har negativa effekter på körningen på en mängd olika sätt. En mängd studier har gjorts som tyder 
på att användandet av olika system under körning försämrar körprestationen. Merparten av dessa är 
gjorda på mobiltelefoner. På ett internetforum kunde experter och allmänheten läsa undersökningar, ställa 
frågor och dela erfarenheter när det gäller utförande av sekundäruppgifter i fordon (NHTSA 2000). 2500 
personer deltog. 46 % av alla frågor som behandlades gällde användandet av mobiltelefoner under 
körning. Andra utrustningar som används under körning kan liknas vid mobiltelefoner när det gäller 
risken för att föraren distraheras. (RoSPA). Nedan följer beskrivningar av hur distraktion påverkar olika 
variabler som kan mätas under köruppgiften: 
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3.5.3.1 Sidolägesvariation 

Med sidolägesvariation menas hur fordonet varierar i placering i förhållande till centrum av den fil i 
vilken fordonet ska köras i. Sidolägesvariation kan även kallas variation av lateral placering eller 
placering i filen. Flera undersökningar indikerar att förarens förmåga att hålla en konstant och riktigt 
placering i filen försämras av att använda en mobiltelefon (RoSPA). Även studier av hur utförandet av 
andra sekundäruppgifter, främst manuella och visuella, under körning påverkar körbeteendet har visat att 
sidolägesvariationen ökar av att utföra sekundäruppgifterna samtidigt som körningen. Detta gäller även 
om försökspersonerna har färdats på raka vägar med inga eller få medtrafikanter (Zwahlen H.T. m fl 
1988, Tijerina L. m fl 1998).  
 
I ett flertal studier har man sett att auditiv distraktion orsakar mindre sidolägesvariation än motorisk och 
visuell distraktion (Young K.L. m fl 2003, Vollrath M. m fl år okänt). Det finns även studier som visar att 
sidolägesvariationen minskar vid användandet av mobiltelefon (Kircher A. m fl 2004) och att detta kan 
bero på att föraren sätter upp vissa säkerhetsmarginaler att hålla sig inom. Det kan ses som osynliga linjer 
till höger och till vänster om fordonet, föraren vill sedan hålla sig mellan dessa, där han känner sig säker. 
I mer krävande körsituationer minskar föraren avståndet mellan dessa imaginära linjer, för att kompensera 
för den ökade arbetsbelastning som körsituationen innebär. En annan förklaring på den minskade 
sidolägesvariationen då föraren pratar i mobiltelefon kan vara den ökade vakenheten som konversationen 
bidrar till. 

3.5.3.2 Hastighetskontroll 

En mängd olika undersökningar visar på att förare har svårt att behålla en riktig och förutsägbar hastighet 
när de använder en mobiltelefon, vilket resulterar i att de ibland ökar farten och ibland minskar den. Vissa 
forskare hävdar att denna variation i farthållning beror på att förarna lägger mindre uppmärksamhet på att 
bibehålla farten när de använder en mobiltelefon. Andra säger att de kompenserar den olycksrisk som 
finns med att använda mobiltelefon med att sänka farten. Det finns undersökningar som säger att 
röststyrning minskar denna risk för fartsänkning (Young K.L. m fl 2003). 

3.5.3.3 Reaktionstid 

Forskning pekar på att förare tar längre tid på sig att upptäcka och svara på förändringar, såsom att ett 
fordon framför bromsar in eller ett trafikljus slår om, då de använder mobiltelefon. Försämringen av 
reaktionsförmågan har visat sig vara störst då konversationen är komplex. I en undersökning sågs att 
användandet av telefon under körning ökade den enkla reaktionstiden, att reagera på en händelse, 
(RoSPA). Och i en annan undersökning, med mer komplex miljö att reagera på, ökade försöks-
personernas reaktionstider ännu mer och speciellt för äldre förare (Alm H. m fl 1995).  

3.5.3.4 Avstånd till framförvarande fordon (”Headway”) 

Denna variabel i köruppgiften mäter förarens longitudinella säkerhetsmarginal. När förare använder 
mobiltelefon tenderar de att minska avståndet till fordonet framför och därmed ökar risken att de kör på 
framförvarande fordon (RoSPA). Det finns även studier som visar att förare som använder mobiltelefon 
och kör efter ett annat fordon ökar avståndet till fordonet framför (Kircher A. m fl 2004). Detta kan 



 
 

Teori 

34 

förklaras med att föraren kompenserar för de negativa effekter som konversationen i mobiltelefonen 
medför. 

3.5.3.5 ”Gap acceptance” 

Att bedöma luckor i trafiken, då man till exempel svänger av från en väg, är en komplex uppgift som 
kräver visuella och kognitiva resurser. Användandet av en mobiltelefon försämrar förares bedömningar av 
dessa luckor, vilket leder till att de kör in i eller accepterar luckor som inte är stora nog (RoSPA). 

3.5.3.6 Mental arbetsbelastning 

De flesta studier visar på att användning av mobiltelefon under körning ökar förares mentala 
arbetsbelastning speciellt vid komplexa eller känslomässigt laddade konversationer (Harbluk J.L. m fl 
2002). Den ökade arbetsbelastningen visar sig ofta i högre stress- och frustrationsnivåer (RoSPA). 

3.5.3.7 Situationsmedvetenhet 

När förare använder mobiltelefon sjunker medvetenhet om vad som händer omkring dem på vägen 
(RoSPA). 

3.5.4 Undersökningar som berör distraktion 

Redan 1969 gjordes en studie (Brown I.D. m fl 1969) som undersökte hur effekterna av delad upp-
märksamhet påverkade förares förmåga att köra säkert. Här kom man fram till att prata i telefon i liten 
grad påverkade de automatiserade delarna av körningen, t ex som att styra. Men försämrade prestationen 
vid uppgifter som innebar krav på perception och beslutfattande.  
 
Exempel på andra studier som gjorts efter denna är:   
 

• En studie på 40 förare, hälften män och hälften kvinnor, som undersökte effekten av att använda 
en hands-free telefon under körning på dels en enkel, rak väg och dels en svårare, kurvig väg 
(RoSPA). Här försämrades både reaktionstider, förmågan att hålla hastigheten samt den mentala 
arbetsbelastningen av att använda telefonen. Men körprestationen försämrades i högre grad då 
förarna körde på den enklare vägen, ett antagande gjordes att förarna här såg telefonuppgiften 
som den primära. När köruppgiften blev mer krävande kan försökspersonerna ha sett denna som 
den primära uppgiften och telefonuppgiften som den sekundära uppgiften.  

 
• 20 försökspersoner, hälften män och hälften kvinnor, körde samtidigt som de (1) höll en enkel 

konversation via telefon (2) höll en mer komplicerad konversation via telefon och (3) ställde in 
och lyssnade på radio (RoSPA). Hälften av försökspersonerna körde på en torr väg och hälften 
på en hal väg. Man kom fram till att en enkel konversation på en hands-free telefon under 
körning inte påverkade körprestationen. Däremot kan ett komplicerat samtal påverka 
körprestationen negativt. Och manipulation av telefonen under körning försämrar prestationen, 
speciellt i dåliga trafikförhållanden. 
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• 40 försökspersoner deltog i en studie som undersökte mobiltelefoners påverkan på avståndet till 
bilen framför i en körsimulator (Alm H. m fl 1995). Man kom fram till att användandet av 
mobiltelefon förlängde försökspersonernas reaktionstider. De kompenserade inte för de längre 
reaktionstiderna med att öka avståndet till bilen framför, kanske för att de inte var medvetna om 
att användandet av telefonen försämrade deras reaktionsförmåga. 

 
• 50 förare körde en 40-50 km lång sträcka med en bil framför dem och en bil bakom dem 

(RoSPA). Under körningen fick försökspersonerna lyssna på ett kassettband samtidigt som de 
använde en handhållen telefon och en hands-free telefon. Användandet av telefon, speciellt den 
handhållna, ökade förarnas reaktionstider. För att kompensera för detta ökade de avståndet till 
framförvarande bil och sänkte hastigheten. När de använde telefon, speciellt den handhållna, 
avvek de oftare från rätt position i filen. Förarna hade också en tendens att stirra rakt fram när de 
använde telefonen och tittade mindre på omgivningen. 

 
En granskning av aktuell litteratur om förardistraktion kom fram till att hands-free telefoner hade mindre 
effekt på förares fordonskontroll men försämrande deras situationsmedvetenhet och ökade deras 
reaktionstider vid inbromsning (RoSPA). 

3.6 Mätmetoder för förardistraktion 

När föraren distraheras ökar dennes mentala arbetsbelastning. För att mäta distraktion kan man därför 
använda en del av de metoder som används för att mäta arbetsbelastning. Det finns dock ingen direkt 
metod för att mäta förardistraktion. Dagens mätningar görs på effekten av distraktionen, dvs hur föraren 
påverkas av att han blir distraherad. De effekter som mäts kan vara: förändringar i körbeteendet, 
fysiologiska förändringar och subjektiva skattningar. I detta projekt studeras endast hur distraktion 
påverkar förändringar i körbeteendet och subjektiva skattningar. Olika typer av sekundäruppgifts-
mätningar anses bäst mäta effekterna av förardistraktion, då de kan relateras till teorier om 
uppmärksamhet (NHTSA 2000). 

3.6.1 Subjektiva skattningar 

Ett enkelt sätt att få reda på hur distraherad en försöksperson är under ett experiment, är att ställa en direkt 
fråga om de kände sig distraherade vid något tillfälle. Subjektiva skattningar kan även vara mer 
strukturerade. Ett exempel på en subjektiv skattningsmetod är NASA-TLX (NASA-Task Load Index). 

3.6.1.1 NASA-TLX 

NASA-TLX är en skattningsmetod för att mäta subjektiv arbetsbelastning och är framtagen på NASA, år 
1988, efter tre års forskning (Hart S.G. m fl 1988). När man tog fram denna metod gjordes jämförelser 
mellan olika metoder som mäter arbetsbelastning. Subjektiva skattningar visade sig vara den metod som 
bäst mätte den mentala arbetsbelastningen och var mest generell och känslig som indikator på just denna 
typ av arbetsbelastning. Detta verkar fortfarande gälla. 
 
De största problemen med subjektiva skattningar är den stora variationen mellan individer och att 
orsakerna till arbetsbelastningen är många och varierar mellan olika uppgifter. När man sedan ska värdera 
arbetsbelastningen beror det även på hur mycket och vilken information som operatören kan återkalla från 
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aktiviteten. Arbetsbelastning är dessutom ett vitt begrepp. Överlag är människor omedvetna om hur 
luddig deras egen definition av arbetsbelastning är och möjligheten att den kan skilja sig åt mellan olika 
människor. Om man får ett antal faktorer att bedöma (t ex skatta stress, trötthet, frustration, uppgiftskrav 
eller ansträngning) kan man utvärdera dessa, även om man inte skulle ha inkluderat dem alla i den 
subjektiva bedömningen om vad arbetsbelastning är. I en multidimensionell skala för att mäta 
arbetsbelastning behövs då två typer av information om varje faktor som bedöms: 
 

• Vikt – faktorns subjektiva betydelse som en orsak till arbetsbelastning för den aktuella typen av 
uppgift. 

• Numeriskt värde – faktorns skattade värde i ett specifikt exempel av uppgiften.  
 
Målet vid metodframtagningen var att inte ha fler än sex olika faktorer. Kraven på ingående faktor var att 
den skulle: 
 

• vara känslig mot skillnader mellan uppgifter (sensitivitet). 
• vara känslig mot experimentella manipuleringar inom uppgifter. 
• korrelera mot subjektiva skattningar på total arbetsbelastning. 
• vara oberoende av andra faktorer. 
• vara subjektivt viktig för skattaren.  

 
Faktorerna graderas på en ograderad skala med en titel, t ex Mentala krav, och bipolära beskrivningar i 
ändarna, t ex höga/låga. Den ograderade skalan ökar sensitiviteten. Ändpunkterna används som 
ramreferenser för att sätta ett samband mellan stimuli (upplevd arbetsbelastning) och respons (skattad 
nivå). Att ge försökspersonerna referensuppgifter för att kunna bedöma utifrån gör att de alla får en 
liknande grund att relatera till. Att t ex ge exempel på höga och låga värden på de faktorer som ska skattas 
ger försökspersonen något att relatera till.  
 
Oavsett hur individer definierar arbetsbelastning så orsakas den av olika faktorer beroende på vilken typ 
av uppgift man utför och försökspersoner väger in faktorer som både ingår och som ligger utanför deras 
egen definition av arbetsbelastningen. Genom att öka betydelsen för faktorer som är mer framträdande i 
en viss uppgift ökar känsligheten i metoden. Detta görs i NASA-TLX med en parvis jämförelse mellan de 
sex ingående faktorerna, dvs 15 olika jämförelser görs vilket leder till att varje faktor får ett vikt som 
varierar mellan 0 och 5. Skattningen och vikten multipliceras och produkterna summeras. Denna summa 
delas sedan med vikterna. Värdet ger ett integrerat mått på total arbetsbelastning som är relativt stabil 
mellan skattare. 

3.6.1.2 NASA-RTLX 

NASA-RTLX (NASA-Raw Task Load Index) är en förenklad version av NASA-TLX och den parvisa 
jämförelsen har tagits bort och består av sex ograderade skalor (Byers J.C. m fl 1989). De sex skalorna är 
samma som NASA-TLX. Skattningen från de sex faktorerna adderas och delas sedan med antalet 
faktorer. NASA-RTLX och NASA-TLX har jämförts i sex studier och där framkom att NASA-RTLX i 
hög grad motsvarar NASA-TLX och rekommenderas för dess enkelhet. Skattningarna på de olika 
faktorerna kan användas för att lokalisera vilken faktor som påverkade försökspersonen mest. 
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3.6.2 Sekundäruppgiftsmätningar 

Vid sekundäruppgiftsmätningar uppmanas försökspersonen att prestera så bra som möjligt i 
primäruppgiften och de resurser som sedan blir över läggs på den sekundära uppgiften. Några exempel på 
sekundäruppgiftsmätningar:  
 

• Hålla takten-uppgift – försökspersonen uppmanas att med ett finger och en fot stampa i en 
konstant hastighet. I och med att resurskraven ökar i den primära uppgiften, så försämras 
prestationen i den sekundära uppgiften, dvs antalet avvikelser från den konstanta takten ökar.  

 
• Slumpmässig talföljd – försökspersonen uppmanas att säga en serie slumpmässigt valda tal 

(634 568 534...). Ju högre kraven blir i primäruppgiften desto mer regelbunden och repetitiv blir 
talföljden (346 346 346…).  

 
Reaktionstidsmätningar är vanliga typer av sekundäruppgiftsmätningar. Här antar man att ju mer krav en 
primäruppgift ställer desto längre blir reaktionstiden på ett sekundärt stimuli. Sekundäruppgiftsmätningar 
grundar sig i antagandet om människans begränsade uppmärksamhetsresurser, se avsnitt 3.3.5 Uppmärk-
samhet. I studier av förardistraktion kan den uppgift som testas (t ex att använda ett navigationssystem) 
utföras samtidigt som en andra uppgift. Denna andra uppgift kan vara en köruppgift eller stimuli att 
reagera på. Man vill då se hur användandet av navigationssystemet påverkar körningen eller 
reaktionstiden på stimuli. 

3.6.2.1 PDT 

PDT (Peripheral Detection Task) representerar ett specifikt exempel på en reaktionstidsmätning och är en 
metod som mäter storleken av förares mentala arbetsbelastning och visuell distraktion i vägfordon. 
Uppgiften består i att försökspersonen ska reagera på slumpmässiga ljuspunkter som presenteras i dennes 
perifera synfält, se figur 8. Då försökspersonen upptäckt stimulit reagerar denne genom att trycka på en 
knapp som är sitter på dennes pekfinger. Ljuspunkten är synlig under 1 sekund och reagerar inte 
försökspersonen inom 2 sekunder, från det att ljuspunkten blir synlig, betraktas stimulit som ett missat 
stimuli. Ljuspunkterna visas horisontellt 11-23 grader till vänster om förarens siktlinje och 2-4 grader 
över horisonten. Ett nytt stimuli visas i genomsnitt var fjärde sekund, med en slumpmässig variation av 3-
5 sekunder. Medelvärdet för reaktionstiden och kvoten av antalet missade stimuli används som 
prestationsmått (antalet missade stimuli delat med totala antalet stimulis). Ett högt värde på reaktionstiden 
och kvoten av missade stimuli tolkas som en hög arbetsbelastning hos försökspersonen. Datainsamlingen 
av PDT är helt automatiserad och ger hög experimentell kontroll. 
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Figur 8. Testutrustning till PDT. 

 
PDT kan mäta toppar i arbetsbelastningen. 
Om körningen är primäruppgiften så kan PDT användas som en: 
 

• sekundäruppgift och mäter då vilken arbetsbelastning som köruppgiften ställer på 
försökspersonen. 

 
• tertiäruppgift och försökspersonen ska utöver körningen även utföra en sekundäruppgift inne i 

fordonet, t ex en TICS-uppgift och dessutom reagera på PDT. Utförandet av sekundäruppgiften 
ger en försämring av reaktionen på PDT och säger hur krävande sekundäruppgiften var. 

 
Tertiäruppgiftsmetoder kan ifrågasättas eftersom den tredje uppgiften (varsebli PDT stimulit och reagera 
på det) varken är en del av köruppgiften eller TICS-uppgiften.  
 
Undersökningar har visat att PDT är en bra metod för att mäta visuell och kognitiv distraktion (Martens, 
M.H m fl år okänt), medan andra forskare (Olsson, S. m fl år 2000) föreslår att mer forskning krävs för att 
godkänna PDT som mätmetod för mätning av distraktion alstrad av kognitiva sekundäruppgifter i 
fordonet under körning. Här förslås att man vid vidare undersökning av PDT även mäter körprestation så 
som fordonets hastighet och filplacering. 

3.6.2.2 The Visual Occlusion 

Metoden bygger på antagandet att förare bara behöver titta på vägen delar av tiden och resten av tiden är 
tillgänglig för andra syften, t ex utföra sekundäruppgifter i fordonet, (Krems J.F. m fl opubliblicerat). 
Först användes The Visual Occlusion för att mäta de visuella kraven som ställs på en förare under körning 
och olika trafiksituationer kan då jämföras. På senare år har metoden även används för att simulera 
utförandet av sekundäruppgifter under körning. Försökspersonen har en apparat framför ögonen som 
reglerar dennes syn, dvs apparaten släpper in respektive stänger ute de visuella intrycken under olika 
tidsintervaller. Metoden är enkel att använda och baseras på två parametrar: 
 

• visuellt intervall innebär att försökspersonen ser relevant information, pågår under 1,5 sekunder. 
• förslutet intervall innebär att försökspersonen inte ser, pågår under 2 sekunder. 
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The Visual Occlusion kan användas på olika sätt: 
 
Primäruppgift  där de förslutna faserna simulerar primäruppgiften, t ex föraren tittar på 

vägen under körning, medan de öppna faserna representerar tiden då 
han/hon tittar på en sekundäruppgift. Denna undersökning kan ske i en 
laboratoriemiljö. 

 
Sekundäruppgift  denna uppgift utspelar sig i verklig körning eller i en körsimulator och 

körningen är den primära uppgiften och de förslutna intervallen simulerar 
tiden föraren tittar bort från vägen för att utföra en sekundäruppgift. 

  
Det finns olika tekniker för att skapa de öppna och förslutna tidsintervallen. PLATO-glasögon (Portable 
Liquid-crystal Apparatus for Tachistoscopic Occlusion) är den vanligaste, se figur 9.  
 

Figur 9. Occlusion test där PLATO-glasögon används. 

 
 
 
I försök med The Visual Occlusion mäts: 
 
Visuellt intervall  tid då ett par Plato-glasögon är helt transparenta under en cykel och 

försökspersonen ser relevant information. 
 
Förslutet intervall  tid då de visuella intrycken är borttagna under en cykel. 
 
Uppgiftens totala tid  den tid det tar att slutföra en uppgift, t ex ange mål i ett navigations-

system, från slutet av instruktioner till att uppgiften är avklarad. 
 
Total öppen tid  den totala tiden som försökspersonen kan se relevant information. Alltså 

summan av alla visuella intervaller. 
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Med denna metod kan man avgöra om det är möjligt att utföra en sekundäruppgift med endast korta 
ögonkast, 1,5 sekund långa, och att uppgiften enkelt kan återupptas efter ett avbrott. Om uppgiften går att 
utföra med korta, ögonkast så är det en uppgift som uppdelbar i ”chunks”. Sekundäruppgifter som är 
uppdelbara kan användas i fordon under körning (Young K.L. m fl 2003). Studier har visat att metoden är 
valid för att mäta visuell kraven som förknippas med sekundäruppgifter som utförs inne i fordonet. 

3.7 Lane Change Test - LCT 

LCT är i skrivande stund en blivande standard (ISO TC22/SC 13/WG8 N 441). Syftet med LCT är att 
mäta effekten på körprestationen orsakad av distraktion från TICS-uppgifter i fordonet. Uppgiften i LCT 
består av en simulerad köruppgift på rak, trefilig väg och anvisningar om filbyte utmed vägen, se figur 10. 
Till denna uppgift läggs den uppgift som ska testas, t ex använda ett navigationssystem. Metoden är tänkt 
att mäta distraktion från alla typer av gränssnitt: manuella, haptiska och auditiva samt kombinationer av 
dessa.  
 
LCT representerar en typisk sekundäuppgiftssituation. En omgång då försökspersonen endast kör kallas 
baselineomgång och en omgång då en sekundäruppgift läggs till kallas sekundäruppgiftsomgång. Om en 
sekundäruppgift utförs samtidigt som körningen kommer en del av uppmärksamheten att fördelas på den 
sekundära uppgiften. En följd av detta blir då en försämring av utförandet av den primära uppgiften, dvs 
en försämring av prestationen i körningen. Denna försämring av prestationen är mätbar. Mätningen av 
försämringen kan göras om värdet från baselineomgången tas bort från värdet från sekundäruppgifts-
omgången. Skillnaden representerar nivån av förardistraktion.  
 

Figur 10. Den tre filiga vägen och filbytesskyltar i LCT. 

 
LCT har delar av körsimulatormetoder och reaktionstidsmätningar. Den kan ses som en enkel 
körsimulator med stimuli (skyltar som ska följas) och responser (påbörja filbyten) inbakade i 
köruppgiften. Liknelsen med reaktionstidsmätningar kan ses med komplexa stimuli (skyltar), komplexa 
respons (styrmanövreringar), och en spåruppgift mellan två på varandra följande mål (hålla filen mellan 
skyltarna).  
 
Ett problem med körsimulatorer är den kompromiss som måste göra mellan utförandet av lateral kontroll 
och longitudinell kontroll, se avsnitt 3.2 Körning i simulator. För att undvika detta tas den sistnämnda 
bort helt, försökspersonen trycker gasen i botten och inga fler kognitiva resurser krävs för att hålla farten. 
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Det finns inga andra fordon att följa, vilket resulterar i ett scenario utan omgivande trafik. Köruppgiften 
kan göras på tio olika banor med slumpvis placerade filbytesskyltar, varje bana är tre kilometer lång. 
 
Ett test med LCT bör utföras som en inomgruppsdesign, dvs alla försökspersoner gör alla delomgångar. 
Både färdigheter i verklig körning och prestation i den körliknande uppgiften i LCT kan variera mellan 
försökspersoner. Detta kompenseras av att utföra testet med repeterade mätningar, dvs som en 
inomgruppsdesign. Fördelar med denna typ av design är främst att betydelsen av individuella faktorer 
minskar och man ser hur prestationen varierar i delförsöken för varje deltagare. Det är viktigt att tänka på 
en jämn fördelning av delförsöken på försökspersonerna. Detta för att undvika ordningseffekter. I en 
inomgruppsdesign ses varje försöksperson som sin egen referens, vilket ökar den statistiska säkerheten. 
Varje försökspersons resultat jämförs då med andra omgångar som försökspersonen kört. Ingen 
jämförelse mellan försökspersoner görs. 
 
För att försäkra sig om att testutrustningen och testet verkligen mäter det som ska mätas samt att 
utrustningen är tillräckligt känslig för att mäta förändring av försökspersonens distraktionsnivå bör 
testutrustningen kalibreras. Kalibreringen är giltig så länge som de varierande parametrarna, såsom 
testutrustning, hålls konstanta.  
 
Eftersom förutsättningarna ändras varje gång testet genomförs, t ex andra försökspersoner och 
försöksledare, tas en baseline fram varje gång ett test utförs.  

3.7.1 Primäruppgift i LCT 

Den primära uppgiften i LCT är en simulerad körliknande uppgift. Enligt den blivande standarden 
reflekterar den körliknande uppgiften i LCT verklig körning när det gäller komplexitet, visuella, kognitiva 
och motoriska krav. Primäruppgiften kräver en viss mängd uppmärksamhet för att kunna utföras bra.  
 
Försökspersonen har möjlighet att styra, gasa och bromsa med en PC-ratt, gaspedal och bromspedal. 
Försökspersonen uppmanas att hålla maxhastigheten 60 km/h under hela försöket. 
 
Försökspersonen ser en rak, trefilig väg framför sig, utan sidovy, se figur 10. Ett motorljud med broms-, 
gas-, gir- och växlingsljud spelas upp under körning. Utmed vägen finns vita skyltar med information 
som visar i vilken fil försökspersonen ska köra i, se figur 11. Försökspersonen ska följa skyltarna efter 
bästa förmåga, filbytet bör vara avklarat innan skylten passerats, sedan ska han hålla sig i mitten av 
aktuell fil tills nästa skylt blir synlig. 
 

 
 
 
 
 

Figur 11. Filbytesskyltarna, pilen visar i vilken fil man ska ligga i. 
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3.7.2 Sekundäruppgift i LCT 

I sekundäruppgiftsomgången utförs den sekundära uppgiften som ska testas samtidigt som den primära 
uppgiften. Produkten eller systemet som ska testas placeras i förhållande till försökspersonen på samma 
sätt som det skulle vara placerat i förhållande till föraren i ett riktigt fordon. Försökspersonen ska få 
möjlighet att bekanta sig och träna på att använda produkten eller systemet som ska testas.  
 
Sekundäruppgiften kan vara antingen av blocktyp (samma sekundäruppgift på en bana på 3 minuter) eller 
av mixad typ (olika sekundäruppgifter på en bana). Om mixad design används måste varje typ av uppgift 
markeras digitalt under datainsamlingen (körningen). Båda typerna (block eller mixad) har för- och 
nackdelar. Nackdelen med blockdesign är att den kan tyckas onaturlig (som att t ex justera ljudet på 
radion om och om igen). Å andra sidan är blockdesignen lätt att instruera och försökspersonerna har 
endast en typ av sekundäruppgift att tänka på.  I en mixad design måste försökspersonerna memorera alla 
sekundäruppgifter som testas. Därför är inlärnings- och övningskraven för en mixad design mycket högre 
än för en blockdesign. En mix av sekundäruppgifter på en och samma bana upplevs som mindre 
onaturlig. Här är det dock viktigt för dataanalysen att den totala mättiden är tillräckligt lång för alla 
typerna av sekundäruppgifter. Därför måste korta uppgifter (som ljudjustering) utföras oftare än längre 
uppgifter (som kartläsning). 

3.7.2.1 Referensuppgift till LCT 

En referensuppgift är en standardiserad sekundäruppgift. Syftet med en referensuppgift är att ge en 
specifik nivå av störning som resulterar i en försämring av prestationen i primäruppgiften. 
Referensuppgiften ska vara entydigt repeterbar med tanke på respons och utförande. När den kombineras 
med primäruppgiften, ska den resultera i ett förartillstånd som bidrar till en referensnivå för försämring av 
körprestationen. 
 
Referensuppgifter kan vara: 

• Kalibreringsuppgifter, med syfte att jämföra olika försök och delomgångar. 
• Jämförelseuppgift, för informella syften. 
• Kriterieuppgifter, för att sätta en acceptabel distraktionsnivå.  

 
Krav på referensuppgifter: 

• de ska vara entydigt definierade. 
• utrustningen ska vara klart beskriven. 
• placeringen av hårdvara i förhållande till försökspersonen ska vara noggrant definierat. 
• illuminationsnivån av kalibreringsuppgiftens hårdvara ska vara specificerad. 

3.7.3 Tillvägagångssätt 

Försökspersonen får träna på primäruppgiften. Denna träning ska minst vara 3 minuter och tills 
försökspersonen känner sig bekväm med uppgiften.  
 
Testet ska växla mellan baselineomgångar och sekundäruppgiftsomgångar, se figur 12. Försöksledaren 
ska ge försökspersonerna instruktioner om när de ska börja utföra sekundäruppgiften. Försökspersonen 
ska instrueras att utföra sekundäruppgiften oavbrutet men utan brådska. Data gällande start och slut av 
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sekundäruppgifter ska samlas in, genom att försöksledaren markerar i programmet då en sekundäruppgift 
utförs. Data från körningarna lagras i programmet. 
 

 
Figur 12. Ett exempel på upplägg: En övningsdel och 9 experimentdelar. Tre delar består endast av att 
köra primäruppgiften ensam. Dessa är belägna i början (baseline 1), mitten (baseline 2) och allra sist 
(baseline 3) i testet. Sekundäruppgiftsomgångarna är belägna mellan de olika baselineomgångarna. 

Körprestationen under baselineomgångarna samt sekundäruppgiftsomgångarna spelas in och start- och 
slutpunkt av utförandet av sekundäruppgiften noteras (markeras) under banan. 

3.7.4 Detta mäter LCT 

LCT möjliggör mätning av olika faktorer i körbeteendet: 
 
Reaktionstid  De ovan nämnda likheterna mellan LCT och ett reaktionstidsexperiment 

(skyltar som agerar stimuli och styrmanövrering som ses som respons) 
möjliggör en beräkning av reaktionstid i LCT, tiden från det att skyltarna 
blir synliga och till dess att en mätbar början på filbyte sker.  

 
Lateral kontroll  Man kan utnyttja likheterna med körsimulatorer för att mäta var man 

ligger i filen mellan filbytena och hur mycket försökspersonen avviker 
från mitten av den fil han kör i.  

 
Filbyte Hur filbytet gått till kan också beräknas. Försökspersonerna instrueras till 

snabba manövreringar.  
 
Missade skyltar Man kan även använda antalet missade skylar. 
 
Tillsammans ger dessa ett mått på hur mycket föraren distraheras av att en sekundäruppgift utförs 
samtidigt som körningen. 
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För att hålla dataanalysen enkel men samtidigt tillåta körningens komplexitet, utvecklades ett mått som 
täcker ovanstående faktorer: avvikelsen från en normativ modell, se figur 13. För att mäta distraktionen 
beräknas skillnaden mellan den normativa modellen (heldragen linje i figur 13) och aktuell körning 
(prickad sträcka i figur 13). Det normgivande filbytet påbörjas 40 meter före passeringen av filbytes-
skyltarna. Ett enkelt filbyte är avklarat 10 meter efter starten av filbytet och ett dubbelt filbyte 20 meter 
efter starten. 
 

Figur 13. Visar den normativa modellen och försökspersonens resultat. Notera att bilden inte är 
skalenlig. 

 
 
 
 
Att prestera dåligt i de fyra faktorerna i körbeteendet leder till ökning av avvikelsen från den normativa 
modellen, se figur 14.  
 
 
 
 
 
 
                              Sen respons                  Manövreringar som sker sakta  
 
 
 
 
 
 
 
                        Dålig filplacering            Missad skylt 
 

Figur 14. Avvikelse från normativ modell. Figuren visar hur sena responser (överst till vänster), 
manövreringar som sker sakta (överst till höger), dålig filplacering (nedre till vänster) och missad skylt 

(nedre till höger) ökar avvikelsen mellan den inspelade körningen (blå linje) och den normativa modellen 
(grön linje), körriktningen är från vänster till höger. 
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3.7.5 Redovisning av mätvärden 

I analysprogrammet beräknas medelavvikelsen och standardavvikelsen från den normativa modellen. För 
att få ett mått på sekundäruppgiftens distraktionsnivå i LCT beräknas en kvot av 
sekundäruppgiftsomgång/baselineomgång. Det är denna kvot som säger hur många gånger större 
avvikelsen från den normativa modellen är då försökspersonen utför en sekundäruppgift under körning 
jämfört med bara körning. Och kvoten ska representera den distraktionsnivå som sekundäruppgiften 
alstrar. Ej lösta sekundäruppgifter behandlas som om de vore lösta sekundäruppgifter. 

3.8 Valet av testmetod 

Det finns en del kriterier för vad metoder som mäter mental arbetsbelastning bör uppfylla och som kan 
hjälpa till vid valet av metod: (Danielsson M. 2004; Wickens C.D. m fl 2000). 
 
Sensitivitet Förändringar ska synas i resultatet, och då inte bara de mest 

revolutionerade utan även små förändringar ska kunna mätas. 
 
Selektivitet Man väljer ut just det som har bäring på tänkandet. 
 
Validitet Giltighet, det gäller både innehåll, förutsägbarhet och uppställning. 

Experimentet ska mäta den variabel som är tänkt att mätas. Vid mätning 
av förardistraktion är det just distraktion som ska mätas inget annat. 

 
Reliabilitet Tillförlitlighet, slumpfaktorer ska minimeras. Testet ska ge stabila och 

repeterbara resultat. 
 
Diagnosticitet Kan den valda metoden urskilja hur stor arbetsbelastning som påverkar 

olika resurser eller färdigheter hos människan. Man måste veta vad i 
uppgifterna som är belastande (perception, arbetsminne mm). 

 
Icke störande Mätmetoden med tillhörande utrustning får inte påverka själva testet.  
 
Lätt administrerat Den valda tekniken ska vara robust, stabil och enkel att administrera. 

Faktorer som kan göra tekniken besvärlig är utrustningen, träning av 
analytiker och försöksperson samt uppsamling och analys av data. 

 
Fokusering  Mättekniken ska fokusera endast på förändringar av nivån av den mentala 

arbetsbelastningen och inte på förändringar som kan härledas till 
förändringar i omgivningen. 

 
Försökspersoners medverkan Hur mätningen går beror till stor grad på hur deltagande försökspersoner 

accepterar och samarbetar i testet. Här ingår även att sätta sig in i hur 
slutanvändaren av den testade produkten ser ut, hans/hennes psykosociala 
profil och förhållande till produkten.  

 
Den valda metoden bör uppfylla så många som möjligt av ovanstående kriterier. 
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3.9 SuRT 

SuRT (Surrogate Reference Task) används för kalibrering och är en referensuppgift som ska användas för 
att ge stabila och jämförbara resultat mellan och inom test (ISO TC22/SC 13/WG8 N 441). SuRT ska 
kunna användas för entydiga operationer vad gäller respons och utförande. 
 
Istället för att endast jämföra körprestationen då en sekundäruppgift utförs med körprestationen under 
baseline kan man nu jämföra med SuRT. Nivån på SuRT kan kalibreras mot en annan uppgift som är 
accepterad att utföra under tiden som man kör, men för den skull inte nödvändigtvis är en pålitlig 
kriterieuppgift. En sådan kriterieuppgift skulle kunna vara att ställa in radiokanaler, något som människor 
i allmänhet anser vara en acceptabel uppgift att utföra samtidigt som man kör. På grund av denna 
kalibreringsprocess med kriterieuppgiften måste SuRT kunna justeras för att sammanfalla med kraven i 
kriterieuppgiften. Detta gäller uppgiftskrav eller, om den används i kombination med primäruppgift 
(LCT), försämring av körprestationen.  

3.9.1 Beskrivning av SuRT 

SuRT består till största delen av visuella och manuella delar (det finns också en kognitiv komponent, men 
den är försumbar). I SuRT är visuell avsökning en betydelsefull komponent. I försök med visuella 
avsökningsuppgifter ombeds deltagarna att rapportera om ett fördefinierat mål finns närvarande eller inte 
på en display bland andra föremål, oftast bestående av en samling bokstäver, siffror, former, färger eller 
ord. Föremål som inte är mål kallas distraktorer. För att variera reaktionstiden, dvs den tid som deltagaren 
behöver för att identifiera målet och svara, kan man variera likheten mellan mål och distraktorer. Ju mer 
lika distraktorerna är målet desto lägre tid behövs för att kunna identifiera målet. Fler distraktorer ökar 
avsökningstiden, såvida inte målet skiljer sig markant från distraktorerna (svart bokstav bland vita). 
 
I SuRT är det fördefinierade målet alltid närvarande och deltagarna ska lokalisera detta bland andra mer 
eller mindre visuellt lika distraktorer (visuell avsökning = visuellt krävande). Deltagarnas uppgift är att 
lokalisera målet och att manuellt bekräfta dess placering (manuellt krävande). 
 
Målets och distraktorernas stimuli är cirklar. Endast storleken på dessa cirklar skiljer mål och distraktorer 
åt, storleken på målet hålls konstant. Tjockleken på cirkeln ska vara densamma för både mål och 
distraktorer. Figur 15 visar ett exempel på tre olika svårighetsgrader för SuRT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 15. Storleken på målet är alltid 44/60 grader (44’) för en person om avståndet till SuRT displayen 

är 78.5 cm (till vänster) distraktor storlek är 22/60 grader (22’), målet är lätt att hitta; (mitten) 
distraktor storlek är 35/60 grader (35’), målet är medelsvårt att hitta; (till höger) distraktor storlek är 

40/60 grader (40’), målet är svårt att hitta. 
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För att försökspersonen ska kunna ange målets position är displayen uppdelad i jämnt fördelade, vertikalt 
arrangerade, rektangulära ytor. Under avsökning är ingen markör är synlig (som i figur 15). När 
försökspersonen har lokaliserat målet uppmanas han att trycka på höger eller vänster pil beroende på 
målets position på displayen, då blir markören omedelbart synlig till vänster eller höger. Försökspersonen 
använder sedan tangenterna för att flytta markören tills han har placerat den över målet, se figur 16. Till 
sist bekräftar han att uppgiften är avslutad genom att trycka på en tredje tangent (pil uppåt). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Till vänster; displayen är uppdelad i 10 jämnt fördelade vertikalt arrangerade rektangulära 
ytor, visuell-manuell  interaktion är tänkt att vara medelsvårt till svårt. Till höger; displayen är uppdelad 
i 2 jämnt fördelade vertikalt arrangerade rektangulära ytor, visuell-manuell interaktion är tänkt att vara 

lätt. 

 
Reaktionstiden är definierad som tiden mellan det att stimuli blir synligt fram till den slutliga 
tangenttryckningen som bekräftar att uppgiften är avslutad. Deltagaren får själv bestämma 
uppgiftshastighet, dvs det finns ingen sluttid. Då en uppgift är avslutad påbörjas genast en ny. 
 
Om målet finns inom det markerade området efter bekräftelse registreras svaret som korrekt, annars som 
inkorrekt. Reaktionstider mäts för att beräkna deltagarnas prestation med olika svårighetsgrader av SuRT 
och för att validera den ökade svårigheten i SuRT. 

3.9.2 Ändring av svårighetsgraden på SuRT 

För att kontrollera nivån på de visuella kraven, som SuRT ställer, är det möjligt att manipulera storleken 
på distraktorerna (dvs diametern). Distraktorstorlek som är i närheten av storleken på målet kommer att 
resultera i höga visuella krav. Ju mer distraktorstorleken skiljer sig från storleken på målet desto lägre blir 
de visuella kraven från SuRT. 
 
De manuella kraven kan varieras genom att ändra antalet ytor, men de måste vara ett jämnt antal (t ex 2, 
4, 6 etc.). Ju fler ytor man väljer desto högre blir de manuella kraven som SuRT ställer. Pilotstudier visar 
att det var en stigande linjär trend när det gäller distraktionen om den manuella komplexiteten ökar (fler 
ytor). Men denna trend var dock försumbar. 

3.10 The Working memory span test 

För att testa hur auditiv och kognitiv distraktion påverkar köruppgiften i LCT kan “The Working memory 
span test” användas som en sekundäruppgift. Testet utvecklades för att kombinera lagring av information 
och processande i arbetsminnet (Baddeley A.D. m fl 1985). Uppgiften består av en serie av meningar som 
presenteras för försökspersonen. Dessa meningar ska processas av försökspersonen samtidigt som de ska 
komma ihåg det sista ordet i varje mening. Varje mening innehåller en person, ett verb och ett objekt. För 
att varje mening ska bearbetas så ska försökspersonen svara på om meningen är rimlig eller inte med ett 
ja respektive ett nej. De meningar som inte är rimliga är av typen, ”Flickan sjöng vattnet”. I varje 
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omgång får försökspersonen höra tre eller fyra meningar åt gången och ska sedan återge personen eller 
objektet i varje mening. 
 
Både styrkan och svagheten med mätningar med ”The Working memory span test” är dess komplexitet. 
Mätningar på arbetsminnets storlek innebär att man mäter på förståelse, val och utförande av strategier, 
inlärning och minne. Uppgiften har goda chanser att fånga in de aspekter av arbetsminnet som är viktiga, 
men samtidigt gör det tolkningen av uppgiften svår. 
 
I en undersökning (Vollrath M. m fl år okänt) ville man ta reda på hur olika typer av kommunikationer i 
fordonet ändrar förarens beteende och här användes en variant av ”The Working memory span test” som 
en metod. Man studerade bl a två olika kommunikationssätt som testades i en körsimulator med två olika 
situationer som fokuserade på lateral eller longitudinell kontroll av fordonet. Till kommunikations-
uppgifterna användes:  
 

• en uppgift som krävde visuellt informationsprocessande och som krävde lite muntlig output. 
• en uppgift som krävde auditivt informationsprocessande och som också krävde minimalt med 

muntlig output.  
 
Till uppgifterna användes en modifierad variant av ”The Working memory span test” (Baddeley A.D. m 
fl 1985). En enkel mening presenterades för försökspersonen som skulle avgöra om meningen var rimlig 
eller inte genom att svara ja eller nej. Efter att fem meningar presenterats, skulle försökspersonen svara på 
hur många av meningarna som var rimliga. I den visuella uppgiften presenterades meningarna på en 
datorskärm och i den auditiva uppgiften hörde försökspersonen meningarna via högtalare. 
Försökspersonen utförde kommunikationsuppgifterna under hela körningen och fick själv välja när de 
skulle utföras.  
 
Resultat av testet: 
Visuellt informationsprocessande påverkade föraren främst på den kurviga vägen, där den longitudinala 
och laterala kontrollen av bilen försämrades. Vid auditivt informationsprocessande sågs en försämring av 
den longitudinella kontrollen. Annars fanns ingen signifikant skillnad på körningen. 
Resultaten visar att inte alla kommunikationssystem påverkar körning. Det är till fördel att presentera 
information auditivt och försöka undvika visuell presentation.  
 
”The Working memory span test” har även använts i en undersökning där försökspersonerna utfört en 
mobiltelefonuppgift för att se om det påverkar förarens förmåga att hålla avståndet till framförvarande bil 
(Alm H. m fl 1995). ”The Working memory span test” användes som telefonuppgift och bestod av åtta 
sekvenser á fem meningar som kunde vara rimliga eller orimliga. Under telefonuppgiften fick 
försökspersonerna längre reaktionstid och upplevde en högre mental arbetsbelastning. Försökspersonerna 
ökade inte avståndet till framförvarande bil för att kompensera för den längre reaktionstiden då 
mobiltelefonen användes. Man kunde inte se någon skillnad i den laterala placeringen under 
telefonuppgiften. 
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4 Gränssnitt 

Projektet består av en mindre del som innefattar framtagning av ett användargränssnitt. Detta kapitel 
beskriver framtagningen som gjordes med metoden Systematisk problembehandling (Hamrin Å. m fl 
1993). Framtagningen görs i sex delar: informationsinsamling, problembestämning, problem-
undersökning, idéverksamhet, idéutvärdering och färdig design. Det gränssnitt som tas fram jämförs 
sedan med det som i skrivande stund sitter i Scanias nya lastbilsmodell, R-serien. Jämförelsen görs 
främst genom ett test med metoden LCT.  

4.1 Informationsinsamling 

Målsättningen är att ta fram ett gränssnitt som distraherar mindre än nuvarande. Förarmiljön undersöks 
och reglage provas för att upptäcka speciellt distraherande funktioner. Vid två tillfällen provkörs lastbilar 
på Scanias demobana för att få förståelse hur det är att använda reglagen under körning. Vid ett tillfälle 
görs en ”Test and drive”, där vi tillsammans med personal från avdelningen gör en färd på 15 mil tur och 
retur samt spenderar en natt i hytten för att få ytterligare förståelse hur reglagen och hytten används under 
verklig körning.  

4.2 Problembestämning 

Efter diskussion med handledare och chef kommer vi fram till att klimatanläggningen har ett lämpligt 
gränssnitt att vidareutveckla se figur 17. Detta gränssnitt är väl avgränsat, något som är nödvändigt 
eftersom denna del är en så pass liten del av projektet. Samtidigt innehåller det funktioner och reglage 
som återfinns på andra ställen i lastbilen. Detta gör att dellösningar kan appliceras på andra gränssnitt i 
lastbilen. 
 
Följande begränsningar sätts på gränssnittet: totalt omfattar framtagning samt test två personers 
heltidsarbete i fyra veckor, det ska kunna testas i LCT, pga tidsbrist kan inte alternativ som röststyrning 
eller touch-screen tas fram och testas, det ska kunna ersätta dagens gränssnitt med samma funktioner och 
total storlek. Ingen/lite hänsyn tas till: kostnad, produktionsmöjligheter, materialval. 
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Nedan ses de funktioner som går att reglera på det befintliga gränssnittet, för mer detaljerad beskrivning 
se bilaga 1. 

• Extra värmare 
• Recirkulation 
• Ekonomiknapp  
• Stäng takluckan 
• Öppna takluckan 
• Rastventilation och fläkt 

o P 
o AUT 
o 0-5 

• Ställ in temperatur 
o 17 – 27°C                        Figur 17. Befintligt gränssnitt 
o LO 
o HI 

• Luftfördelning 
o 7 val (AUT+6 stycken val) 

 
Problemet formuleras till att innebära ”framtagning av ett gränssnitt till den automatiska 
klimatanläggningen som distraherar mindre än befintligt gränssnitt”. 

4.3 Problemundersökning 

För att förstå hur funktionerna på klimatanläggningen fungerar pratade vi med personal på avdelningen 
för elektroniska system som ansvarar för klimatanläggningen. 
För att på ett strukturerat sätt undersöka problemet utan att för den skull fastna vid specifika lösningar 
delas gränssnittet upp i en huvudfunktion och ett antal delfunktioner. Huvudfunktionen är att ”möjliggöra 
reglering av klimatet i hytten” och delfunktionerna är att ”reglera input” och ”visa output”. Dessa delas 
sedan in i mindre funktioner: 
 

• Reglera input 
o Reglera ursprung 
o Reglera varaktighet 
o Reglera start och stopp 
o Öka och minska 

 
 
 

• Visa output 
o Visa mängd 
o Visa start och stopp 
o Visa ökning och minskning 
o Visa ursprung 
o Visa varaktighet 
o Visa påslagen funktion 
o Visa riktning 

4.4 Idéverksamhet 

En lösningsmatris ställs upp där olika lösningar till delfunktionerna samlas. Lösningarna genereras med 
hjälp av metoden brainstorming. Sedan går idéverksamheten över till att gälla helheten och ett antal 
helhetsidéer tas fram med hjälp av brainstorming och att kombinera de olika lösningarna på delfunktioner 
i lösningmatrisen ovan. Helhetsidéerna kombineras sedan ihop till fem koncept som i korthet presenteras 
nedan. 
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4.4.1 Isogubbe i hytt 

Konceptet bygger på isosymbolen för en sittande förare, denne är här placerad i en hytt, se figur 18. Det 
syftar till att föraren naturligt ska associera 
till reglering av klimatet i hytten och 
symbolen för hytten ramar in luft-
fördelningen. För reglering av temperatur 
och fläkthastighet förs spakar upp och ned 
längs skårorna på sidorna. Takluckan öppnas 
och stängs med en vippknapp. En fördel 
med konceptet är att inställningar görs i ett 
steg, valmöjligheten syns direkt, vilket 
troligtvis distraherar mindre än under-
menyer, då föraren endast behöver titta en 
gång för att göra inställningar.                      Figur 18. Konceptet ”Isogubbe i hytt”. 

4.4.2 Display 

I detta koncept visas inställningar i en 
display, se figur 19. Reglering görs genom 
att välja någon av funktionerna längst upp till 
höger, där T är temperatur, L är luft-
fördelning och F är fläkthastighet. Sedan 
vrider man på ratten för att ändra 
inställningar i den aktuella funktionen. 
Information om aktuell inställning visas i 
displayen, informationen är synlig även då 
inga inställningar görs. Att placera funk-
tionerna i undermenyer i displayen gör att 
gränssnittet som helhet blir rent men kräver 
flera moment för att göra en inställning.              Figur 19. Konceptet ”Display”. 

4.4.3 Cirkel 

Här centreras klimatregleringen kring en 
ratt, se figur 20. Vilken funktion som ska 
regleras väljs med någon av de två 
knapparna ”F3” (fläkthastighet) eller ”20°C” 
(temperatur) där även aktuell inställning 
syns. En nackdel med detta koncept är att 
inte hela ytan används vilket gör att reglagen 
blir små samt att reglering av fläkthastighet 
och temperatur sker i två steg. 
 

   Figur 20. Konceptet ”Cirkel”. 
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4.4.4 Rader 

Detta koncept delar in gränssnittet i fyra 
rader och strukturerar upp funktionerna, se 
figur 21. Aktuell inställning, dvs knapp eller 
skjutreglage lyser.  
 
 
 
 
 
 

   Figur 21. Konceptet ”Rader”. 

4.4.5 CD-spelare 

Här associeras till en CD-spelare där de tre 
raderna fungerar som skivfack, se figur 22. 
Föraren trycker på facket och det åker ut. 
Inställningarna görs nu inne i facket vilket 
ger en ren helhet men inställningar måste 
göras i flera steg. 
 
 
 
 

   Figur 22. Konceptet ”CD-spelare”. 
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4.5 Idéutvärdering 

För att kunna utvärdera de lösningsförslag som kommer fram ställs ett antal kriterier upp som motsvarar 
de krav och önskemål som ställs på lösningen. Kriterierna grupperas i tre grupper som tillsammans ska 
leda till att huvudkriteriet ”Vara icke-distraherande vid användning under körning” ska uppfyllas. 
Gränssnittet ska: 

• Vara icke-distraherande vid användning under körning 
o Möjliggöra tydlig input 

 Ha funktioner med avgränsad position 
 Visa funktioner tydligt 
 Funktioner med tillfredsställande storlek 
 Vara lättnavigerat 

o Tydligt visa output 
 Vara lätt att se status på 
 Inte kunna misstolkas 
 Ha lättöverskådlig förändring 

o Upplevas som en helhet 
 Enkelhet 
 Utstråla Scania 

 
Kriterierna viktas sedan, se bilaga 2. Resultatet av viktningen ses nedan, där det viktigaste kriteriet är 
överst. 

• Vara lättnavigerat 
• Tillfredsställande storlek på funktioner 
• Visa funktioner tydligt 
• Funktioner med avgränsad position 
• Utstråla enkelhet 
• Output ska inte kunna misstolkas 
• Lättöverskådlig förändring 
• Utstråla Scania 
• Lätt att se status 

 
Nästa steg i idéutvärderingen är att ta reda på hur väl de framtagna koncepten uppfyller de uppställda 
kriterierna. Detta görs i en kriterieviktningstabell, se bilaga 3. 
 
De två koncept som bäst uppfyller kriterierna är ”Isogubbe i hytt” samt ”Display”. Displaykonceptet är ej 
realiserbart pga svårigheter att tillverka en fungerande display på den begränsade tid som gränssnittsdelen 
beräknats ta i projektet. 
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4.6 Färdig Design 

Det slutliga konceptet, se figur 23, är en vidareutveckling av konceptet ”Isogubbe i hytt”. Hytten tas bort 
för att få en renare helhet. Staplarna, från konceptet, byts ut mot knappar som ökar i storlek ju högre upp 
de är placerade, för att förstärka att både temperaturen och fläkthastigheten ökar ju högre upp knappen 
sitter. Isosymbolen med gubben och även knapparna har behållits. Gubben är placerad i mitten av 
gränssnittet för att framhäva att föraren står i centrum. Nackdelen med att ha knappar istället för vred, 
som på det befintliga gränssnittet, är att knappar kräver mer precisa rörelser, vilket troligtvis orsakar mer 
distraktion.  
 
 

 
Figur 23. Det slutliga konceptet. 

 
 
De båda knapparna för automatisk reglering av dels luftfördelning och dels fläkthastighet placeras invid 
varandra och bildar därmed ett fält för automatisk reglering, för att föraren snabbt ska kunna välja att låta 
lastbilen själv sköta fläkthastighet och fördelning av luften. 
 
Det befintliga gränssnittet, se figur 24, innehåller en del gömda funktioner som vi väljer att lyfta fram för 
att föraren inte ska behöva leta efter dem. De gömda funktionerna är Hi och Lo som i det befintliga 
gränssnittet aktiveras då föraren håller in + respektive – knapparna och det betyder att hytten värms upp 
respektive kyls ned så snabbt som möjligt. Hi och Lo hittas i detta koncept i knapparna H och L.  
 
AC (luftkonditionering) finns i det befintliga gränssnittet som en gömd funktion då luftfördelningen sätts 
på till framrutan. I det här konceptet lyfts AC ut och får en egen placering. AC och ECON (Ekonomisk 
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klimatreglering) placeras på vippknappen nere till vänster, som möjliggör för föraren att välja antingen 
AC, ECON eller inget av alternativen.  
 
Även rastventilationen består i det befintliga gränssnittet av en gömd funktion: om vredet vrids till P så 
stängs rastventilationen automatiskt av efter två timmar, men om man vill att rastventilationen ska pågå 
under längre tid så håller man vredet vid P i mer än 1,5 sekund, då stängs rastventilationen av efter 8 
timmar. Detta har lyfts ut och synliggjorts i det slutliga konceptet med vippknappen till höger.  
 
Symbolerna för inställningar till luftfördelningen i det befintliga gränssnittet är små och skyms av den ratt 
med vilken man gör inställningarna samt förarens hand under tiden han vrider på ratten. 
 
Reglering av takluckan dvs ”öppna taklucka” och ”stänga taklucka” anses tillhöra reglering av rutor i 
hytten och flyttas därmed från klimatregleringen. 
 
Efter framtagning av layouten i Adobe Illustrator modelleras gränssnittet upp i Studio, Alias Wavefront, 
och fräses ut. Knapparna går att trycka på, displayen symboliseras av en plexiglasskiva. Symbolerna är 
isosymboler som gnuggas på. Den stora gubben samt temperatursymbolen målas för hand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24. Till vänster det slutliga konceptet placerat i hytten. Till höger det befintliga gränssnittet 
placerat i hytten. 
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5 Test 1  

I detta kapitel redovisas det första test som gjordes, Test 1. Först kommer syfte och hypotes till testet, 
sedan följer en beskrivning av försökspersonerna, den utrustning som användes och tillvägagångssätt. 
Efter detta redovisas resultaten från Test 1, resultaten jämförs med hypotesen och slutligen tas eventuella 
felkällor upp och de förändringar som bör göras till nästa test, Test 2. 

5.1 Syfte med Test 1 

Syftet med Test 1 är att undersöka om körning i LCT påverkas av att sekundäruppgifter utförs samtidigt. 
Vi vill även ta reda på hur den körliknande uppgiften i LCT upplevs av försökspersonerna. Liknande 
tester har gjorts på Volvo Personvagnar och en jämförelse kommer att göras med resultaten från dessa för 
att se om vår testutrustning är kalibrerad (Arkevall M. 2004). Test 1 syftar även till att ligga som grund 
för Test 2 och för att prova metoden. 

5.2 Hypotes  

• Då sekundäruppgift utförs tillsammans med körningen kommer försökspersonen att köra sämre 
än när endast baseline utförs.  

 
• Visuella sekundäruppgifter antas distrahera mest eftersom den körliknande uppgiften i LCT 

främst är en visuell uppgift och uppgifterna då belastar samma kanal och konkurrerar om 
uppmärksamheten i större grad än om uppgifterna vore av olika modaliteter. 

 
• En förbättring av körprestationen kommer att ske under testet.  

 
• Försökspersonernas egna skattningar av hur körningen upplevs kommer att avspeglas i resultaten 

från LCT. 
 

• När det gäller körning i simulatorn jämfört med verklig körning, så tror vi att körning i 
simulatorn ställer högre krav på försökspersonen än verklig körning.  

 
• Vid jämförelse med resultaten från Volvo Personvagnar kommer förhållandet mellan 

baselineomgång och sekundäruppgiftomgång att vara ungefär lika i de bägge testen. 
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5.3 Försökspersoner 

Försökspopulationen består av sjutton försökspersoner, varav tretton män och fyra kvinnor, i åldrarna 25-
54 år. Försöksgruppen får i helhet ses som vana bilförare, samtliga har B-körkort och elva personer har 
lastbilskörkort. Att alla försökspersoner inte har lastbilskörkort beror på svårigheten att rekrytera 
försökspersoner. Då alla försökspersoner har bilvana och testet inte utförs i lastbilsmiljö borde inte 
innehav av lastbilskort påverka resultatet. Bilspelsvanan bland försökspersonerna är låg. Alla 
försökspersoner är vana vid att utföra andra uppgifter samtidigt som de kör bil, se bilaga 4. 

5.4 Utrustning 

Försöksutrustningen består av: 
• PC med programmet LCT  
• 18” plattskärm  
• PC-ratt och –pedaler av märket Logitech WingMan Formula. Ratten har en ytterdiameter av 250 

mm. 
• PC-högtalare för programmets motorljud  

 
 
För sekundäruppgifterna används följande utrustning:  
 
Kartboksuppgift  Motormännens bilatlas över Europa. 
 
Godisuppgift Tre olika godissorter med papper, 10 st Dumle, 10 st Geisha, 10 st Fazer 

mintchoklad och två skålar (180 mm i diameter 45 mm djup). 
 
Myntuppgift Svart väska (150*100*50 mm) med dragkedja, fyra olika sorters svenska 

mynt, 4 st femtioöringar, 11 st enkronor, 8 st femkronor och 8 st 
tiokronor, en skål (180 mm i diameter 45 mm djup). 

 
Telefonuppgift Bärbara telefon med tillhörande laddare av märket Nortel networks (som 

används av anställda på Scania). 
 
Utrustningen till sekundäruppgifterna är placerade på ett bord till höger om försökspersonen på samma 
ställe för varje deluppgift. Avståndet mellan rattcentrum och bordskant är 40 cm och materialet till 
respektive sekundäruppgift är placerat några centimeter in på bordet, se figur 25. Placeringen är här vald 
för att, i Test 2, kunna placera liknande uppgifter på samma ställe, sett utifrån försökspersonen. 
Försökspersonen har en rak linje (siktlinje) mellan ansikte, rattcentrum och centrum på skärmen. 
Avståndet, mellan skärm och försökspersonens ögon, varierar mellan 70 -110 cm. Den vertikala vinkeln 
mellan försökspersonernas ögon och skärmens överkant samt nederkant varierar mellan 24° – 36°, vilket 
är inom standardens ramar. 
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Figur 25. Till vänster: testuppställning med mått. Till höger: bild från testet. 
 

5.5 Tillvägagångssätt 

Testet tar ungefär 50 minuter per person, varje person kör sju banor à tre minuter, mellan dessa ges 
muntliga instruktioner, se bilaga 5, och avslutningsvis besvaras tre enkäter, se bilagorna 6, 7 och 8.  
 
De sju banorna består av en övningsbana, en baselineomgång, fyra sekundäruppgiftsomgångar (körningar 
med primäruppgift + sekundäruppgifter) och slutligen en andra baselineomgång. Banorna är slumpvis 
fördelade på försökspersonerna och uppgifterna, se bilaga 9. Detta för att minimera effekter av inlärning, 
ordningsföljd och för att undvika att samma uppgift utförs på samma bana genom hela testet. 
 
Försökspersonen sitter på en stol och kan gasa, bromsa och styra. Framför honom/henne finns en PC-
skärm som visar den simulerade vägen och körningen. Två försöksledare är närvarande under testet. 
Försöksledare 1 läser instruktioner högt för försökspersonen från ett papper och kontrollerar att 
sekundäruppgifterna utförs på rätt sätt. Försöksledare 2 sköter det administrativa, såsom att ställa fram 
sekundäruppgifter, byta bana och markera då sekundäruppgiften påbörjas och avslutas. 
 
Testet inleds med information om hur testet ska gå till. Försökspersonen får prova på att köra i 
körsimulatorn under en bana. Den första körningen som registreras är en baselineomgång. I nästa omgång 
läggs en sekundäruppgift till körningen. Innan sekundäruppgiftsomgång får försökspersonen muntliga 
instruktioner om vad som ska göras och sedan får han/hon öva ett par gånger på uppgiften utan att 
simulatorn är igång. Varje försöksperson får utföra de fyra olika sekundäruppgifterna i slumpvis ordning 
där varje sekundäruppgift körs på en slumpvis vald bana. Då sekundäruppgifterna utförts kommer 
försökspersonen återigen att köra en baselineomgång.  
 
Efter körningarna i simulatorn fyller försökspersonen i tre enkäter, en med bakgrundinformation, en om 
testets utformning och en om upplevd arbetsbelastning (NASA-TLX).  
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5.5.1 Sekundäruppgifter 

Sekundäruppgifterna utförs med en blockvis design, dvs att samma uppgift utförs flera gånger under 
samma bana. De sekundäruppgifter som används har valts eftersom liknande uppgifter har använts i test 
med LCT på Volvo Personvagnar. Nedan beskrivs de fyra sekundäruppgifterna. 
 
Kartboksuppgift En kartbok ligger hopslagen på ett bord inom räckvidd, till höger om 

försökspersonen. Försökspersonen låter kartboken ligga kvar på bordet, 
slår upp den givna sidan i kartboken och anger vilken av två städer som 
ligger längst norrut. Uppgiften är avklarad när försökspersonen har sagt 
stadens namn högt, kartboken är hopslagen och båda händerna är 
placerade på ratten. 

 
Godisuppgift  Två skålar står till höger om försökspersonen, en skål är full med godis 

med omslagspapper av olika märken och en skål är tom. Försökspersonen 
tar upp rätt sorts godis, tar av papperet på denna och lägger papper samt 
godis i den tomma skålen. Uppgiften är avklarad när försökspersonen har 
lagt ned godis och papper i den tomma skålen och placerat båda händerna 
på ratten. 

 
Myntuppgift  En liten väska med öppen dragkedja fylld med svenska mynt i olika 

valörer samt en tom skål finns till höger om försökspersonen. 
Försökspersonen plockar upp mynt i de två givna valörerna ur väskan, 
som ligger på bordet under hela uppgiften, och lägger sedan ned dem i 
den tomma skålen. Uppgiften är avklarad när försökspersonen har lagt 
ned mynten i den tomma skålen och placerat båda händerna på ratten.  

 
Telefonuppgift  En telefon sitter i tillhörande laddare till höger om försökspersonen. 

Försökspersonen låter telefonen sitta kvar i laddaren och trycker in en 
fyrsiffrig pin-kod och trycker sedan på C-knappen. Uppgiften är avklarad 
när försökspersonen har placerat båda händerna på ratten.  

5.5.2 Skattad arbetsbelastning 

För att ta reda på hur köruppgiften upplevs ställs en fråga efter varje delomgång. Frågan formulerades 
som ”Hur krävande var körningen på en skala mellan 1-10 där 10 är max?” Försökspersonen svarar 
muntligt. För att ytterligare undersöka upplevd arbetsbelastning i köruppgiften används NASA-TLX. 
Uppgiften i NASA-TLX som försökspersonerna bedömer formuleras som ”köruppgiften” dvs hur 
krävande köruppgiften upplevs om de bortser från inverkan av sekundäruppgiften. 
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5.5.3 Jämförelse med Volvo Personvagnar 

Även om det är många parametrar som skiljer de båda testen åt så bör jämförelser kunna göras av 
förhållandena mellan värdena från sekundäruppgiftsomgångarna och baselineomgångarna i testen. 
Skillnaderna mellan testen tas upp nedan. 

• Olika försöksutrustningar, Volvo har byggt in en PC-ratt i en mock-up av en personbil och Test 
1 utförs med en PC-skärm. 

• Något olika instruktioner, i Volvos test ges instruktioner redan i övningsbanan om hur filbyten 
ska gå till. 

• Utförande av sekundäruppgifter skiljer sig åt. I Myntuppgiften består Volvos uppgift av ett 
ytterligare moment, nämligen att öppna och dra igen dragkedjan. I Kartboksuppgiften får 
försökspersonerna i Volvos test ta upp kartboken om de vill medan försökspersonerna i Test 1 
måste låta den ligga kvar på bordet. 

• Plats för utrustning och utförande av sekundäruppgifterna skiljer sig åt mellan de båda testen. 
Test 1 placerar utrustningen till sekundäruppgifterna enligt figur 25 och hos Volvo Personvagnar 
är utrustningen i passagerarsätet i en personbilsmock-up. 

• Det är olika antal baselineomgångar. I Volvos test kör försökspersonerna tre baselineomgångar 
och i Test 1 körs två stycken. 

• Antal övningsbanor i Test 1 är en och i Volvos test var det i snitt två. 
• Antal försökspersoner i Test 1 är sjutton stycken och i Volvos test är antalet tjugo stycken. 
• Omgivningsfaktorer som ljus och buller skiljer sig antagligen åt eftersom testen genomförs på 

helt olika platser. 
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5.6 Resultat från Test 1 

Här tas resultat från Test 1 upp, utförligare redovisning ses i bilaga 10. 

5.6.1 Medelavvikelsen i de olika deluppgifterna 

Nedan, figur 26, ses en sammanställning av resultaten från de olika körningarna. Här syns en försämring 
av körprestationen då en sekundäruppgift utförs, dvs att medelavvikelsen från den normativa modellen 
ökar då en sekundäruppgift läggs till körningen. 
 

Figur 26. Sammanställning av resultaten från de olika körningarna, figuren visar medeltal av 
distraktionsnivån för deluppgifterna. 

5.6.2 Inlärning  

En jämförelse mellan första och andra baselineomgången visar en liten förbättring av körprestationen., se 
figur 27. 

Figur 27. En liten förbättring har skett mellan de båda baselineomgångarna. 
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Medelvärdena av medelavvikelsen för de båda baselineomgångarna visar att försökspersonerna upplevde 
körningen i Baseline 2 mindre krävande och att de även körde bättre i Baseline 2 än i Baseline 1, se figur 
28. 
 

 
 
 
 
 

Figur 28. Medelvärden för svaren på frågan ”Hur krävande var körningen på en skala mellan 1-10?” och 

körningen i LCT. 
 
 

Att försökspersonerna upplever körningen lättare i Baseline 2 än i Baseline 1 framkommer även från 
kommentarerna i den enkät om testets utformning som de fyllde i efter testet, se bilaga 11. På frågan: 
Upplevde du någon skillnad på första och sista körningen (körning utan sekundäruppgifter)? fick vi 
svaren: 
”Ja, man hade fått lite känsla för ratten och bilens beteende och därför gick det bättre.” 
”Ja, det gick mycket bättre att köra.” 
”Ja, det var enklare andra gången.” 
”Det kändes lättare än den första, mer van vid simulatorn och överstyrde inte lika mycket.” 

 Medelvärde skattning Medelvärde av medelavvikelse i LCT 
Baseline 1 4,1 1,26 
Baseline 2 2,9 1,19 
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5.6.3 Skattad arbetsbelastning 

För att ta reda på hur krävande körningen upplevdes jämfört med hur bra/dåligt försökspersonen körde i 
LCT jämförs svaren på frågan ”Hur krävande var körningen på en skala mellan 1-10?” med 
medelavvikelsen. Detta görs för de bägge baselineomgångarna. Ytterligare en jämförelse görs mellan 
resultaten från NASA-TLX och medelavvikelsen för medelvärdet på baselineomgångarna. 

5.6.3.1 Svar på muntlig fråga 

Upplevd ansträngning samt medelavvikelse för de bägge baselineomgångarna ses i figur 28. Resultaten 
från Baseline 1 visar att försökspersoner som svarade att körningen var mer krävande körde bättre än de 
som inte ansåg att körningen var så ansträngande, se figur 29. Resultaten från Baseline 2 visar en svag 
motsatt trend, försökspersoner som svarade att körningen var mer krävande körde något sämre.  
 
 

Figur 29. Svaren på frågan ”Hur krävande var körningen på en skala mellan 1-10?” jämförs med 

körningen i LCT. Överst Baseline 1 och nederst Baseline 2. Linear betyder den linjära trendlinjen för 

resultaten. 
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5.6.3.2 Resultat från NASA-TLX 

För att ta reda på om försökspersonernas egna skattade värden på arbetsbelastning, NASA-TLX, har ett 
samband med deras körprestation i körsimulatorn, baselineomgång, ställs dessa värden mot varandra, se 
figur 30. Låga värden i NASA-TLX innebär låg arbetsbelastning, här visar en svag linjär trend att ju 
bättre försökspersonerna kör desto högre arbetsbelastning upplevde de. 
 
 

Figur 30. Försökspersonernas medelavvikelser vid baselinekörningarna samt värdena på skattad 

arbetsbelastning från NASA-TLX enkäterna.  

 
 
 
NASA-TLX visar att tidspress var den faktor som var den främsta orsaken till arbetsbelastning i 
körningen, se figur 31. Kommentarer från enkäten visar att det ansågs svårt att hinna med att byta fil 
innan skylten passerats, se bilaga 12.  
 

 Skattning * vikt 
MENTALA KRAV 2136 
FYSISKA KRAV 307 
TIDSPRESS 3431 
PRESTATION 3287 
MÖDA 1824 
FRUSTRATIONSNIVÅ 991 

 
Figur 31. Sammanställda värden från NASA-TLX för de olika faktorerna som tillsammans ger den totala 

mentala arbetsbelastning som uppgiften alstrar. 
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5.6.4 Köruppgiften 

I den enkät om testets utformning som de fyllde i efter testet ställdes frågan: ”Tycker du att köruppgiften i 
detta test motsvarar kraven som körning i verkligheten innebär?” För utförlig redovisning av svaren se 
bilaga 11. Några av kommentarerna löd: 
”Nej, man får ingen återkoppling från vägbanan eller hur bilen rör sig på vägen.” 
”Ganska väl, saknar dock backspeglar för att se position i filerna.” 
”I verklig körning kommer information om körningen hela tiden, inte bara vid avsatta skyltar med jämnt 
mellanrum.” 
”På sätt och vis motsvarar det kraven, men det finns ingen dödsfaktor därför lättare och mindre krav.”  
”Man koncentrerar sig mer på uppgiften i övningen på grund av att man vet att man inte krockar på 
riktigt.” 
”Till stor del, det som saknas är väl möjligen ”oväntade” saker likt älgar m.m. då det annars är lätt att 
planera sin körning efter skyltarna.” 
”Inga medtrafikanter.” 
”Ja, allt är det man någon gång utför under en körning.” 
”Lite svårt att byta fil i tid.” 
”Normalt kör jag så att plötsliga filbyten inte förekommer.” 
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5.6.5 Jämförelse med resultaten från Volvo Personvagnar 

Resultaten från de Test 1 jämförs med resultaten från det test Volvo utfört, se figur 32. Förhållandet 
mellan värdena från sekundäruppgiftsomgångarna i de båda testen ligger på liknande nivå. Medelvärdena 
från Volvos baselineomgångar ligger något lägre än baselineomgångarna i Test 1. 

 

Figur 32. Jämförelser med Volvo Personvagnar. Övre diagrammet visar kvoten av sekundäruppgift och 
baseline jämförs mellan Volvos test med LCT i en mock-up och Test 1. Det undre diagrammet: 

jämförelser av medelvärdet av baselineomgångarna. 
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5.7 Resultat jämfört med hypotes 

Här jämförs resultaten med hypotesen, som är skriven i kursiv stil. Mer diskussion om resultaten återfinns 
i kapitel 7 Resultat och diskussion.  
 

• Då sekundäruppgift utförs tillsammans med körningen kommer försökspersonen att köra sämre 
än när endast baseline utförs. Resultaten i Test 1 visar att då sekundäruppgift utfördes 
försämrades prestationen i den körliknande uppgiften, denna försämring beror antagligen på att 
de blev distraherade av att utföra en sekundäruppgift.  

 
• Visuella sekundäruppgifter antas distrahera mest eftersom köruppgiften i LCT främst är en 

visuell uppgift och uppgifterna då belastar samma kanal och konkurrerar om uppmärksamheten 
i större grad än om uppgifterna vore av olika modaliteter. Försämringen av prestationen i LCT 
var olika för de fyra sekundäruppgifterna. Kartboksuppgiften och Myntuppgiften var de 
sekundäruppgifter som både ansågs svårast och orsakade störst försämring. Kartboksuppgiften 
var den uppgift som krävde mest visuell uppmärksamhet och därmed konkurrerar mycket med 
den körliknande uppgiften. Men Myntuppgiften var den uppgift som orsakade störst försämring. 
Uppgiften var av motorisk, kognitiv och visuell karaktär då försökspersonerna kände sig fram till 
rätt mynt i väskan, vilket orsakade motorisk och kognitiv distraktion. Sedan tittade de på de 
valda mynten för att försäkra sig om att det var rätt mynt, visuell distraktion. Godisuppgiften, 
som försämrade körprestationen mindre än både Kartboksuppgiften och Myntuppgiften, innebar 
lite visuell distraktion (titta efter rätt godissort) och motorisk distraktion (plocka upp godis, ta 
bort papper och placera godis och papper i den andra skålen). Den uppgift som orsakade minst 
försämring av körprestationen var Telefonuppgiften. Här distraherades försökspersonen visuellt 
genom att titta på telefonen och motoriskt genom att knappa in nummer. Placering av knapparna 
är standardiserad och välkänd för försökspersonerna. Den välkända placeringen av knapparna 
samt det korta numret, fyra siffror, gjorde att uppgiften inte distraherade så mycket.  

 
• En förbättring av körprestationen kommer att ske under testet. Förbättringen av körprestationen 

undersöktes genom att jämföra resultaten från Baseline 1 med Baseline 2. Det antagande om att 
en förbättring skulle ske stämmer till en viss del, en liten förbättring av resultaten skedde mellan 
körningarna.  

 
• Försökspersonernas egna skattningar av hur körningen upplevs kommer att avspeglas i 

resultaten från LCT. Ett svagt samband kunde ses mellan försökspersonernas egna skattningar av 
hur körningen upplevdes och resultaten i LCT.  

 
• När det gäller körning i simulatorn jämfört med verklig körning, så tror vi att körning i 

simulatorn ställer högre krav på försökspersonen än verklig körning. Antagligen ställer körning 
i LCT till viss del högre krav på föraren, eftersom den främsta feedback som fås från 
omgivningen är visuell. Försökspersonerna påpekade den bristande feedbacken från 
omgivningen och att körningen i simulatorn inte innebär något risktagande och därför inte tas på 
fullt allvar. Försökspersonen behöver även hela tiden tänka på att rikta uppmärksamheten till 
körningen och högre krav ställs på inlevelseförmågan.  
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• Vid jämförelse med resultaten från Volvo Personvagnar kommer förhållandet mellan baseline 
och sekundäruppgiftomgång att vara ungefär lika i de bägge testen. Vid jämförelse med 
resultaten från Volvo Personvagnar visade trender att förhållandet mellan baselineomgång och 
sekundäruppgiftomgång var ungefär lika i de båda försöken. Medelvärdena från Volvos 
baselineomgångar ligger något lägre än baselineomgångarna i Test 1, vilket kan bero på att 
Volvo körde tre baselineomgångar och fler övningsbanor, vilket i sin tur tyder på att fler 
övningsbanor än en (som i Test 1) bör köras.  

5.8 Eventuella felkällor i Test 1 

• Försöksledarna kan ha talat otydligt, glömt att säga ordet ”börja” då en sekundäruppgift skulle 
påbörjas eller missat att markera i programmet precis då sekundäruppgiften påbörjas/avslutas.  

 
• Försökspersonen kan ha missuppfattat instruktionerna av hur testet skulle gå till. Främst gäller 

det om försökspersonen riktade mest uppmärksamhet på sekundäruppgiften, då det var 
körningen som skulle var den viktigaste uppgiften. 

 
• Det var valbart för försökspersonen att utföra fler än en övningsbana. Detta gör att många kanske 

inte egentligen känner sig säkra på att köra på riktigt men gör det ändå eftersom de är ivriga att 
sätta igång med testet. 

 
• Det kan vara svårt för försökspersonen att skatta kraven som körningen ställde då 

sekundäruppgifter utfördes samtidigt som försökspersonen körde. Uppgiften var att bara skatta 
körningen och det är svårt för försökspersonerna att skilja på vad det var som bidrog till ökad 
arbetsbelastning. Detta kan påverka både de skattningar som gjordes som svar på den muntliga 
frågan om hur krävande körningen upplevdes och enkäten om skattad arbetsbelastning (NASA-
TLX). Frågeställningen får ses som en felkälla. En annan påverkande faktor kan vara att 
försökspersonerna är ovana vid att fylla i enkäter liknande NASA-TLX. Det kan vara svårt att 
skatta hur krävande köruppgiften var och att förstå vad de olika parametrarna på enkäten 
innebär. Del 2 av enkäten, viktningen, anses som svår. 

 
• Ordningseffekter kan ha påverkat, då testet inte var fullständigt balanserat, antalet försöks-

personer skulle ha varit jämt delbart med fyra (antalet sekundäruppgifter). 
  

• Försökspersonens dagsform kan påverka resultaten av testet 

5.9 Förändringar till Test 2 

Nedan redovisas de förändringar som bör göras till Test 2. Dessa grundar sig på iakttagelser som gjorts 
under Test 1 och försökspersonernas kommentarer. 
 

• Minst två övningsbanor bör köras för att försökspersonen ska känna sig säkrare på köruppgiften. 
 

• Sekundäruppgifter bör utföras på sin naturliga plats, för att uppgiften ska bli så lik verklig 
användning som möjligt. 
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• Om mätning av mental arbetsbelastning ska ske bör den enklare varianten NASA-RLTX 
användas. 

 
• Instruktionerna bör utformas så att försökspersonen redan i övningsbanan får reda på hur filbytet 

ska gå till, för att öva på köruppgiften. Filbytet bör presenteras som en plötslig händelse som 
genast måste åtgärdas. Att det inte motsvarar ett filbyte i verkligheten, utan representerar en 
oväntad händelse som kräver snabb respons. 

 
• Fronten på fordonet i programmet bör visas för att öka försökspersonens förståelse för vart i filen 

fordonet är placerat.  
 

• Försökspersonen bör informeras om hur registrering och analys av sekundäruppgifter går till och 
att försökspersonen ska påbörja sekundäruppgiften då försöksledaren har sagt ordet: ”börja”. 
Man bör även berätta vad medverkande försöksledare gör under testet, för att försökspersonen 
ska veta vad som händer runt om honom/henne. 
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6 Test 2 

Med Test 1 som utgångspunkt genomförs ett andra test, Test 2. Vissa förändringar görs, se avsnitt 5.9 
Förändringar till Test 2, för att förbättra testutformningen, dvs utrustningen, tillvägagångssättet, 
instruktionerna. I detta kapitel beskrivs Test 2. Först kommer en genomgång av syftet och de hypoteser 
som gjordes, vilket följs av en beskrivning av försökspersonerna, den utrustning som användes och 
tillvägagångssätt. Sedan redovisas resultaten från Test 2, resultaten jämförs med hypotesen och kapitlet 
avslutas med eventuella felkällor. 

6.1 Syfte 

Testet ämnar utvärdera vilket av två gränssnitt som distraherar minst och om körning i LCT påverkas av 
auditivt informationsprocessande.  
 
Beskrivning av hur syftet ska uppnås: 
 

• Jämföra befintligt gränssnitt till klimatanläggning med nytt gränssnitt till klimatanläggning, se 
kapitel 4 Gränssnitt. Mätningar av hur försökspersonerna kör med nytt/befintligt gränssnitt, 
tillsammans med försökspersonernas upplevda arbetsbelastning (NASA-RTLX) säger vilken 
klimatanläggning som genererar minst distraktion. 

 
• En av sekundäruppgifterna kommer att vara en omarbetad version av ”The Working memory 

span test”, se avsnitt 3.10 The Working memory span test, som ställer krav på auditivt 
informationsprocessande och arbetsminnet. Uppgiften kan ses som en konversation som förare 
håller med medpassagerare under körning. I undersökningar med ”The Working memory span 
test” sågs förändringar i den longitudinella kontrollen (Vollrath M. m fl år okänt) och en ökad 
reaktionstid (Alm H. m fl 1995). Eftersom försökspersonen uppmanas till att hålla maxhastighet 
under körning i LCT har den longitudinella kontrollen tagits bort och vi kan inte undersöka 
detta. Däremot borde uppgiften ge ökad reaktionstid, försökspersonernas reaktion på filbytet 
borde påverkas. 

 
• För att möjliggöra jämförelser med andra testutformningar används referensuppgiften: 

”Surrogate reference task” (SuRT), tre olika svårighetsgrader används: lätt, medel och svår, se 
avsnitt 3.9 SuRT. Jämförelse med Test 1 görs genom att jämföra värden från baselineomgångar i 
de bägge testen, då SuRT inte användes i Test 1.  
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6.2 Hypotes 

• Försökspersonernas körprestation kommer att påverkas negativt av att utföra en andra uppgift 
samtidigt som de kör och körprestationen under de sex sekundäruppgifterna kommer att skilja 
sig åt. 

 
• I jämförelsen mellan de båda gränssnitten kommer skillnaden att vara liten. Vi tror inte det 

kommer vara en statistisk säkerställd skillnad, då placeringen är samma och funktionerna inte 
skiljer sig så väldigt mycket åt. Men en trend kommer att kunna avläsas och ange vilken 
klimatanläggning som är minst distraherande. Vi tror att det nya gränssnittet är minst 
distraherande, då luftfördelningsreglaget här är tydligare. Eventuellt kan det vara lite rörigt med 
alla knappar. 

 
• Vi tror att den Auditiva uppgiften ger utslag i LCT. Försökspersonernas prestation i den 

körliknande uppgiften försämras då den Auditiva uppgiften utförs. Uppgiften kommer inte att 
påverka prestationen lika mycket som visuella och motoriska uppgifter, dvs den kommer att 
distrahera mindre. 

 
• Skillnad kommer att kunna ses i körprestation och även i antal utförda uppgifter vid utförandet 

av de tre SuRT-uppgifterna. 
 

• Vid jämförelse av resultat mellan Test 2 och Test 1 kommer liknande värden att fås. 

6.3 Försökspersoner 

Försökspopulationen till Test 2 består av arton försökspersoner, tio stycken män och åtta stycken kvinnor. 
Fjorton stycken är mellan 25 och 39 år, två stycken är mellan 40 och 55 år och två stycken är över 55 år. 
Samtliga har B-körkort, och har haft det minst fem år, fjorton av dem har C-körkort. Flertalet av dem (tio 
stycken) kör ett motordrivet fordon varje dag. Dataspelsvanan bland försökspersonerna är låg, sju stycken 
har någon gång spelat bilspel liknande programmet i körsimulatorn. Tolv stycken har viss erfarenhet av 
det befintliga gränssnittet, dvs använder det minst några gånger per år. Alla försökspersoner, utom en, 
utför sekundäruppgifter då de normalt kör fordon, se bilaga 4. Sex av försökspersonerna deltog även i 
Test 1. 

6.4 Utrustning 

Testet utförs i ett rum med måtten: bredd 5 meter, längd 6 meter och takhöjd 3,4 meter. I testet används 
en mock-up, se figur 33. För utförligare beskrivning av mått och placering av utrustningen se bilaga 13.  
 
Till testet används följande utrustning: 

• Avsågad lastbilshytt 
• Lastbilsstol som går att reglera horisontellt fram och tillbaka 
• Projektor som visar den simulerade vägen på en av väggarna i testrummet 
• PC med LCT programmet 
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• PC-ratt och -pedaler av märket Logitech Momo Racing, ytterdiameter på ratt 250 mm 
• Högtalare 
• Bärbar dator till SuRT-mjukvaran 
• Hylla till den bärbara datorn 
• Befintligt gränssnitt till klimatanläggning 
• Nytt gränssnitt till klimatanläggning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 33. Båda bilderna visar den mock-up som användes i Test 2. 

6.5 Tillvägagångssätt 

Testet inleds med att försökspersonen får köra två övningsbanor och sedan följer åtta delomgångar. Testet 
tar drygt en timme per försöksperson. Varje försöksperson kör på tio olika banor i körsimulatorn. Banorna 
är slumpvis fördelade på försökspersonerna och uppgifterna, se bilaga 14. 
 
Försökspersonen sitter på en lastbilsstol och har en avsågad lastbilshytt framför sig, se figur 33. 
Försökspersonen flyttar stolen så att reglagen nås. Försökspersonen kan gasa med PC-pedal samt styra 
med PC-ratt. 3,5 meter framför ratten projiceras den simulerade köruppgiften på en vit skärm. Ett 
motorljud spelas upp på svag volym.  
 
Två försöksledare är närvarande under testet. Försöksledare 1 läser instruktioner och kontrollerar att 
försökspersonen gör rätt, se bilaga 15. Försöksledare 2 ansvarar för det administrativa, såsom att byta 
utrustning till sekundäruppgifter, växla bana och markera då sekundäruppgiften påbörjas och avslutas. 
Innan testet börjar läser försöksledare 1 upp information om testet. Instruktioner ges innan varje 
deluppgift. Efter deluppgifterna Befintligt gränssnitt och Nytt gränssnitt fyller försökspersonerna i en 
enkät om mental arbetsbelastning (NASA-RTLX), se bilaga 16. Till sist fyller försökspersonen i en enkät 
med bakgrundsinformation om sig själv, se bilaga 17. Nedan beskrivs vad som sker i de olika del-
omgångarna. 
 
Övningsbana 1  Försökspersonen får bekanta sig med körsimulatorn, ratten och pedalerna. 

Instruktioner ges under körningen. Ingen mätning utförs. För att öka 
förståelsen för vart bilen är placerad på vägen så visas huven av bilen 
under körning. Huven tas bort efter ca 30 sekunder. 
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Övningsbana 2  Försökspersonen tränar på att byta fil direkt när informationen på 
skyltarna visas. Försöksledaren påpekar att filbytet får ses som en 
reaktion på något plötsligt som händer på vägen, dvs en manövrering som 
genast måste göras. Det jämförs med att väja för en älg. Ingen mätning 
utförs. Efter banans slut visas bild från analysprogrammet och 
försökspersonen får se hur han/hon har kört. 

 
Baseline 1  Försökspersonen får instruktioner om hur filbytet ska gå till, samma 

information som i Övningsbana 2, innan körsimulatorn sätts igång. 
Körningen mäts. Det är viktigt att försökspersonen kör med gasen i botten 
under hela banan. 

 
Baseline 2  Denna deluppgift utförs sist i testet och försökspersonen får samma 

instruktioner som i Baseline 1. 

6.5.1 Sekundäruppgifter 

Försöket är av typen inomgruppsdesign och ordningen på sekundäruppgifterna slumpas ut, så att 
ordningseffekter undviks. Här säkerställs att hälften av försökspersonerna gör uppgift med nytt gränssnitt 
före befintligt och hälften gör befintligt gränssnitt före nytt. Innan sekundäruppgiften utförs ger 
försöksledare 1 instruktioner om hur uppgifterna ska utföras och försökspersonen får öva på uppgiften 
utan att körsimulatorn är igång. Sekundäruppgifterna utförs parallellt med köruppgiften under hela banan 
och utförs med en blockvis design, dvs att samma sekundäruppgift repeteras under hela banan. 
Sekundäruppgiften består av många, korta, liknande deluppgifter som ska lösas av försökspersonen, se 
bilaga 15. 
 

6.5.1.1 Tre SuRT-uppgifter   

Till höger om försökspersonen finns en bärbar dator, 
se figur 34. Försökspersonen ska hitta en större cirkel 
bland många mindre cirklar. Piltangenterna används 
för att flytta en markör till målet och bekräfta 
positionen. Då försökspersonen har bekräftat kommer 
en ny uppgift upp på skärmen. Tre olika 
svårighetsgrader av uppgiften utförs, SuRT-lätt, 
SuRT-medel och SuRT-svår. Skillnaden mellan mål 
och distraktorer blir mindre ju svårare uppgiften blir. 
Även markören blir mindre med ökad svårighetsgrad. 

  
 

    Figur 34. En SuRT-uppgift som utförs i ett test. 
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6.5.1.2 Nytt gränssnitt  

I denna deluppgift ska försökspersonen använda det nya gränssnittet till klimatanläggningen som tagits 
fram. Detta är placerat på samma plats som den 
befintliga klimatanläggningen, på instrument-
panelens högra sida, se figur 35. Försöksledaren 
berättar om funktionerna och försökspersonen får 
bekanta sig med gränssnittet. Försökspersonen ska 
reglera klimatet efter givna instruktioner samtidigt 
som han/hon kör i körsimulatorn. Uppgifterna som 
ges är korta och ges kontinuerligt under hela banan. 
Uppgiften påbörjas på given signal från 
försöksledaren och avslutas med att försökspersonen 
placerar båda händerna på ratten. Direkt när en 
uppgift är avslutad påbörjas en ny. 

               Figur 35. Nytt gränssnitt placerat i mock-upen. 

 

6.5.1.3 Befintligt gränssnitt  

Här används det befintliga gränssnittet till klimatanläggningen, som finns i Scanias R-serie. Detta är 
naturligt placerad på instrumentpanelens högra sida, se figur 36. Försöksledaren berättar om de synliga 
funktionerna och försökspersonen får bekanta sig 
med klimatanläggningen. Försökspersonen ska 
reglera klimatet efter givna instruktioner samtidigt 
som han/hon kör i körsimulatorn. Uppgifterna som 
ges är korta och ges kontinuerligt under hela banan. 
Uppgiften påbörjas på given signal från 
försöksledaren och avslutas med att försökspersonen 
placerar båda händerna på ratten. Direkt en uppgift är 
avslutad påbörjas en ny. De uppgifter som ges här är 
exakt de samma som i sekundäruppgiften Nytt 
gränssnitt. 

            Figur 36. Befintligt gränssnitt i mock-upen. 

6.5.1.4 Auditiv uppgift  

En version av ”The Working memory span test” utförs. Försöksledare 1 läser upp en enkel mening och 
försökspersonen ska svara på om den var rimlig eller inte. Efter fem meningar ska försökspersonen sedan 
svara på hur många av de fem meningarna som var rimliga. Försökspersonen arbetar kontinuerligt med 
frågorna under hela banan, med att antingen lyssna och förstå, svara eller med att återge information. 
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6.6 Resultat från Test 2 

Resultat från LCT samlas in, medelavvikelse samt standardavvikelse från normativ modell och antal 
utförda uppgifter för sekundäruppgifterna, för mer utförliga resultat se bilaga 18. Analysprogrammet 
SPSS används för att statistiskt analysera resultaten utifrån de hypoteser som gjorts. 

6.6.1 Jämförelse mellan alla delomgångar 

Vid jämförelse mellan alla delomgångar ses att alla inte skiljer sig signifikant åt. En envägs ANOVA 
(Post Hoc, Tukey, α = 0,05) visar att skillnaden mellan omgångar endast är statistiskt säkerställd för 
några av omgångarna, se figur 37. De omgångar som är signifikant skilda från varandra visas med ett 
kryss i figur 38. Detta betyder att endast uppgifterna SuRT-svår, Nytt gränssnitt och Befintligt gränssnitt 
uppvisar signifikant försämring av körprestationen i Test 2. SuRT-lätt, SuRT-medel och den Auditiva 
uppgiften ger alltså inga signifikanta skillnader mot någon av baselineomgångarna. Och ingen av 
sekundäruppgifterna skiljer sig signifikant åt i testet. 
 
 
 

 
 
 
 
 

2,00=SuRT-medel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 37. En boxplot över resultatet från en ANOVA analys i analysprogrammet SPSS visar att värdena 
från LCT inte skiljer sig nämnvärt åt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable = medelavvikelse från 
normativ modell i LCT 

 
 

Test = de olika delomgångarna: 
1,00=SuRT-lätt 
3,00=SuRT-svår 

4,00=Auditiv uppgift 
5,00=Nytt gränssnitt 

6,00=Befintligt gränssnitt 
7,00=Baseline1  
8,00=Baseline2 
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Baseline 1 - - - - X - X X 
Baseline 2 - - - - X - X X 
SuRT-lätt - - - - - - - - 
SuRT-medel - - - - - - - - 
SuRT-svår - - - - - - - - 
Auditiv uppgift - - - - - - - - 
Nytt gränssnitt - - - - - - - - 
Befintligt gränssnitt - - - - - - - - 

 
Figur 38. Tabellen visar resultaten från den statistiska analysen, ett kryss innebär att en skillnad kan 

påvisas mellan resultaten med 95 % säkerhet. 

 
Trender visar ändå att alla de utförda sekundäruppgifterna ger en försämring av körprestationen. Figur 39 
visar kvoten av sekundäruppgiftsomgångarna och medelvärdet av baselineomgångarna, som synes i 
figuren ger alla sekundäruppgifter ett värde över ett vilket innebär en ökning av medelavvikelsen för 
sekundäruppgifterna jämfört med medelvärdet av baselineomgångarna. Här syns ingen märkbar skillnad 
mellan de två gränssnitten.  
 

 
Figur 39. Stapeldiagrammet visar distraktionsnivån för de olika sekundäruppgifterna dvs hur många 
gånger sämre försökspersonerna körde när de utförde sekundäruppgifterna samtidigt som de körde 

jämfört med när de endast körde. 
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6.6.2 Jämförelse mellan gränssnitten 

Den mentala arbetsbelastningen och värdena från LCT varierar för de båda gränssnitten, se figur 40. 
Skillnaden är minimal. Medelvärdet av de sammanlagda värdena från NASA-RTLX var för det nya 
gränssnittet: 320 och för det befintliga: 278, se bilaga 19. Och medelavvikelsen från den normativa 
modellen i LCT var för det nya gränssnittet 1,59 m och för det befintliga 1,58 m. De båda gränssnitten 
gav alltså väldigt lika resultat.  

 

Figur 40. Den mentala arbetsbelastningen (NASA-RTLX) samt vinglighet för de båda gränssnitten. 

6.6.3 Jämförelse mellan SuRT-uppgifterna 

Noterbart är att försökspersonerna kör sämre då de utför SuRT-lätt jämfört med SuRT-medel se figur 39. 
Figur 41 visar även att försökspersonerna utfört betydligt fler uppgifter i SuRT-lätt än i SuRT-medel. 
 

Figur 41. Visar hur många uppgifter försökspersonerna har utfört samt hur de har kört i LCT under de 
tre olika svårighetsgraderna av SuRT. Cirkeln längst till vänster ringar in de flesta av värdena från SuRT-

svår, cirkeln i mitten från SuRT-medel och den längst till höger från SuRT-lätt. 
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6.6.4 Test 2 jämfört med Test 1 

För att se hur Test 2 förhåller sig till Test 1 jämförs de bägge baselineomgångarna samt kvoten mellan 
Baseline 1 och Baseline 2 för de båda testen. Skillnaden mellan testen är väldigt liten, se figur 42. I 
figuren kan även inlärningen ses, B1/B2, som inte skiljer sig märkbart åt mellan testen. 
 
 

Figur 42. Jämförelse mellan Test 1 och Test 2. 

6.7 Resultat jämfört med hypotes 

Här jämförs resultaten med hypotesen, som är skriven i kursiv stil. Mer diskussion om resultaten återfinns 
i kapitel 7 Resultat och diskussion.  
 

• Försökspersonernas körprestation kommer att påverkas negativt av att utföra en andra uppgift 
samtidigt som de kör och körprestationen under de sex sekundäruppgifterna kommer att skilja 
sig åt. Försökspersonernas körprestation påverkades negativt av att utföra en andra uppgift 
samtidigt som de körde, denna försämring av körprestationen var statistiskt signifikant för 
SuRT-svår, Nytt gränssnitt och Befintligt gränssnitt. Men ingen statistisk signifikant skillnad såg 
i körprestation vid jämförelse av de sex sekundäruppgifterna Trender visar försämring av 
körprestationen för samtliga sekundäruppgifter. 

 
• I jämförelsen mellan de båda gränssnitten kommer skillnaden att vara liten. Vi tror inte det 

kommer vara en statistisk säkerställd skillnad, då placeringen är samma och funktionerna inte 
skiljer sig så väldigt mycket åt. Men en trend kommer att kunna avläsas och ange vilken 
klimatanläggning som är minst distraherande. Vi tror att det nya gränssnittet är minst 
distraherande, då luftfördelningsreglaget här är tydligare. Eventuellt kan det vara lite rörigt 
med alla knappar. Skillnaden var liten vid jämförelse mellan de båda gränssnitten, det var ingen 
statistisk säkerställd skillnad. Kommentarer från den enkät som försökspersonerna fyllde i efter 
att de kört med gränssnitten visade att symbolerna på luftfördelningsreglaget på det befintliga 
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gränssnittet upplevdes något svåra att se, se bilaga 20. Knapparna i den nedre delen av det nya 
gränssnittet var något svåra att pricka då de är placerade nära varandra. 

 
• Vi tror att den Auditiva uppgiften ger utslag i LCT. Försökspersonernas prestation i den 

körliknande uppgiften försämras då den Auditiva uppgiften utförs. Uppgiften kommer inte att 
påverka prestationen lika mycket som visuella och motoriska uppgifter, dvs den kommer att 
distrahera mindre. Den auditiva uppgiften ger litet utslag i LCT, skillnaden mot 
baselineomgångarna är dock inte signifikant. Uppgiften ger minst försämring av prestationen i 
den körliknande uppgiften vid jämförelse mellan alla sekundäruppgifter. SuRT-svår orsakar 
störst försämring av körprestationen. Uppgiften i LCT är främst visuell och motorisk vilket gör 
att visuella och motoriska uppgifter, som SuRT, konkurrerar om försökspersonens 
uppmärksamhet i högre grad än auditiva uppgifter. 

 
• Skillnad kommer att kunna ses i körprestation och även i antal utförda uppgifter vid utförandet 

av de tre SuRT uppgifterna. De tre SuRT uppgifterna skiljer sig åt i medelavvikelse och i antal 
utförda uppgifter. 

 
• Vid jämförelse av resultat mellan Test 2 och Test 1 kommer liknande värden att fås. Resultaten 

från baselineomgångarna i Test 1 var väldigt lika resultaten från Test2. 

6.8 Eventuella felkällor i Test 2 

• Försöksledare 1 pratade fortare längre in i testet, vilket kan ha påverkat hur den Auditiva 
uppgiften utfördes av försökspersonerna.  

 
• Försökspopulationen i testet är inte fullständigt representativ för slutanvändarna av de system 

som testats, gränssnitten, vilket kan göra att resultaten inte är stämmer överens med den 
påverkan som gränssnitten har på de verkliga användarna, lastbilschaufförer.  

 
• Den auditiva uppgiften kan ha varit för lätt. Originalversionen av ”The Working memory span 

test” som användes i Alms försök 1995 skulle kanske påverkat mer. 
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7 Resultat och diskussion 

I detta kapitel redovisas resultatet av projektet. Det inleds med en återblick på det mål som ställdes upp i 
början av projektet:  
 
”Projektet syftar till att utreda om det genom att mäta försämringen av körprestationen i LCT går att 
kvantifiera distraktionsnivån hos föraren då en sekundäruppgift utförs. Det ämnar även utreda om det 
genom denna mätning går att avgöra när en sekundäruppgift blir trafikfarlig. Ett analysverktyg tas fram 
för hur LCT ska kunna användas för utvärdering av sekundäruppgifters distraktion. Ett gränssnitt tas 
fram för att, i LCT, mäta distraktionen från detta jämfört med distraktionen från ett befintligt gränssnitt.” 
 
Projektet är av utredande natur och resultatet är till stor del diskussion. Först diskuteras de båda tester 
som utförts. Diskussionerna från Test 1 och Test 2 leder till en vidare diskussion om fördelar med LCT, 
analysverktyget och dess olika delar: kriterieuppgifter, jämförelseuppgifter, metodbeskrivning och hur 
företaget kan använda verktyget. Sist kommer förslag på fortsatt arbete med analysverktyget. 

7.1 Diskussion av de utförda testen 

Nedan diskuteras de resultat från Test 1 och Test 2 som redovisats ovan. Först kommer en allmän 
diskussion om testresultaten, sedan följer mer specifika diskussioner om de båda testen. Resultaten från 
Test 1 ses i avsnitt 5.6 Resultat från Test 1 och resultaten från Test 2 se avsnitt 6.6 Resultat från Test 2. 

7.1.1 LCT-metoden 

Uppgiften i LCT är inte självvald och försökspersonen har inget personligt mål, som ska uppfyllas, till 
skillnad från verklig körning där föraren ska ta sig från ett ställe till ett annat. Försökspersonen kan känna 
sig omotiverad, då han/hon inte har ett självvalt mål. Detta är ett problem som förekommer vid de flesta 
typer av tester och kan vara svår att komma ifrån. 
 
Körning i körsimulatorn är mer förutsägbar än verklig körning, eftersom försökspersonen ser skyltarna 
längre fram och kan lära sig när informationen på skyltarna blir synlig. 
 
Resultaten från NASA-TLX, se avsnitt 5.6.3.2 Resultat från NASA-TLX, visar att tidspress var den 
främsta faktorn till ökning av mental arbetsbelastning. Att varsebli skyltar, hinna byta fil i tid och att hålla 
sig i mitten av den fil försökspersonen för tillfället ligger i är de enda ingående momenten i köruppgiften. 
För att köruppgiften ska bli krävande krävs en viss tidspress. 
 
Olika försökspersoner kör på olika sätt när en andra uppgift läggs till. Försökspersonerna riktar sin 
uppmärksamhet olika, vissa räknar köruppgiften som den primära uppgiften precis som det är sagt att de 
ska göra. Andra fokuserar istället till större del på den sekundära uppgiften som utförs. I det första fallet 
visas den verkliga försämringen av körprestationen som den sekundära uppgiften orsakar, men i det andra 
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fallet blir försämringen mycket högre eftersom försökspersonen inte lägger uppmärksamhet på att utföra 
primäruppgiften. Detta kan bero på att försökspersonerna inte ser köruppgiften i simulatorn som en 
verklig köruppgift  
 
Instruktionerna som försökspersonerna får är en viktig del i LCT. Här bör man tänka på att vara tydlig 
och verkligen påpeka för försökspersonen att körningen är den viktigaste uppgiften eftersom det annars är 
lätt att han/hon tar den sekundära uppgiften som den viktigaste. Körningen i LCT är inte förknippad med 
någon fara om den prioriteras ner, det är därför viktigt att genom instruktioner få försökspersonerna att 
förstå att körningen är den viktigaste uppgiften. 
 
Kanske kan man införa någon form av belöning när försökspersonen kör bra, dvs håller sig i mitten av 
filen, reagerar så snart informationen på skyltarna blir synlig och gör snabba filbyten. Det skulle kunna 
liknas vid poängsystem i dataspel med poäng som är synliga för försökspersonen. Eller för att likna faran 
som finns i verklig körning skulle försökspersonen kunna straffas när han/hon kör dåligt. Det skulle 
kunna vara ett ljud som låter eller en ljussignal som blir synlig för försökspersonen, men detta kan liknas 
vid kollisionsvarningar och kan göra att försökspersonen litar på dem och ändå inte riktar mer 
uppmärksamhet till körningen förrän det är för sent.  
 
I Test 1 svarade försökspersonerna på en muntlig fråga om hur ansträngande den körliknade uppgiften 
var. I Baseline 1 svarade en del att körningen var mer krävande och de körde bättre. Detta kan bero på att 
de ansträngde sig mer och tog köruppgiften mer på allvar än de som upplevde mindre ansträngning och 
körde sämre. Baseline 2 visar inte på dessa resultat, detta visar i sin tur på svårigheten att tolka denna typ 
av resultat. En enkel subjektiv skattning kan ändå ge en uppfattning om hur försökspersonen prioriterar då 
både primär- och sekundäruppgift utförs. 
 
För att få ett stabilare resultat bör varje sekundäruppgift utföras flera gånger av samma försöksperson. 
 
Val av ratt och hur den kalibreras påverkar testet. 
 
Minst två övningsbanor bör köras innan testet startar, detta för att försökspersonen ska få möjlighet att 
lära känna utrustningen och lära sig köruppgiften. 
 
Försök med LCT-metoden ska utföras som inomgruppsdesign, men det är ändå viktigt att 
försökspopulationen representerar slutanvändarna av de TICS-uppgifter man testar.  

7.1.2 Köruppgiften i LCT 

Köruppgiften i LCT består av att varsebli skyltar och reagera på dessa och vara placerad rätt på vägen 
mellan två skyltar. I verklig körning ställs exempelvis högre krav på beslutsfattande än i den körliknande 
uppgiften i LCT. Brown, Rumar och de Waard tar alla upp strategiska beslut och samspel med andra 
trafikanter som exempel på beslutsfattande uppgifter för föraren, se avsnitt 3.1 Körning. Denna del har 
nästan helt tagits bort i köruppgiften i LCT.  
 
Men man skulle kunna se planeringen av när sekundäruppgiften ska utföras som en slags beslutsuppgift. 
Försökspersonen ser de tomma skyltarna framför sig på vägen och är medveten om att de tomma 
skyltarna innebär ett filbyte åt något håll. Han/hon kan alltså se när det är dags att byta fil, och kan då 
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välja att vänta med att utföra sekundäruppgiften till efter filbytet, eftersom han/hon har fått veta att 
körningen är den viktigaste uppgiften. 
 
Något av beslutsfattande kan ingå i valet av den respons som sker på skyltarna, se vilken fil man ska byta 
till och göra filbytet. Här spelar reaktionstiden stor roll, dvs hur snabbt försökspersonen reagerar på 
informationen på skyltarna. Själva responsen, filbytet, kan eventuellt ses som en signalupptäckt, en ren 
reaktion och är då automatisk. I alla fall efter att försökspersonen har kört några banor.  
 
Om försökspersonen är upptagen med att utföra en sekundäruppgift som kräver att han/hon tittar bort 
ifrån vägen blir det svårt att ta beslut om köruppgiften i LCT eftersom han/hon inte ser vad som händer på 
vägen. Detta gör att sekundäruppgifter som kräver visuell uppmärksamhet distraherar i stor utsträckning i 
LCT. Vilket även sker i verklig körning. 
 
Att vara rätt placerad i filen, dvs lateral kontroll, är en viktig komponent i LCT. Detta är, enligt de Waard, 
en uppgift som tillhör kontrollnivån i körning. Uppgifter i kontrollnivån är automatiserade hos föraren, se 
avsnitt 3.1.3 Dick de Waard. Automatiserade delar av körningen påverkas i liten grad av att föraren 
använder en mobiltelefon, auditiv uppgift, samtidigt (Brown I.D. m fl 1969). Detta indikerar på att LCT 
kanske inte mäter auditiv distraktion. I Browns försök använde försökspersonerna en hands-free telefon 
och uppgiften var främst auditiv. Fler undersökningar har kommit fram till att användandet av 
mobiltelefon i liten grad påverkar lateral kontroll av fordonet, se avsnitt 3.5.3.1 Sidolägesvariation. Det 
finns även undersökningar som visar på att den laterala kontrollen förbättras av att prata i en mobiltelefon. 
 
Den longitudinella kontrollen har tagits bort i köruppgiften i LCT. Att utföra en sekundäruppgift under 
körning påverkar den longitudinella kontrollen, se avsnitt 3.5.3.2 Hastighetskontroll. Men förare idag har 
ofta farthållare, vilket kan innebära att betydelsen av den longitudinella kontrollen minskar. Man skulle 
kunna förändra primäruppgiften i LCT till att innebära enbart kontroll av hastigheten och ta bort den 
laterala kontrollen, dvs alltid köra rakt fram och försöka hålla en viss hastighet. Den hastighet som ska 
hållas innebär inte att trycka gasen i botten. Detta skulle kunna vara ett komplement till den körliknande 
uppgift som idag utförs men mäta den påverkan som sekundäruppgiften har på den longitudinella 
kontrollen. Man skulle alltså köra två omgångar med samma sekundäruppgift men med olika 
primäruppgifter. Ingen förändring av analysprogrammet krävs för detta då det går att mäta variation i 
hastighet i programmet, det ger en enkel analys eftersom endast en variabel studeras i taget. 

7.1.3 Bristfällig feedback 

Försökspersonerna anser att återkopplingen från simulatorn är vag. I verklig körning får man mer 
feedback av fordonet och omgivningen. I körsimulatorn är det främst visuell feedback, begränsad till en 
skärm framför dem, men även lite auditiv feedback då försökspersonen svänger kraftigt.  
 
I LCT metoden ska försökspersonen ligga i mitten av filen och tänka sig att mitten på skärmen motsvarar 
mitten av fordonet. Försökspersonen ska alltså föreställa sig att han/hon sitter mitt i fordonet. En van 
förare kan tänka att han/hon sitter mer till vänster i fordonet (som i verklig körning i högertrafik) och drar 
då åt vänster eftersom fordonet då hamnar mitt i filen. Om försökspersonen ligger till mer åt vänster 
under hela banan så ger vingling åt höger ett lägre värde på medelavvikelsen, medan vingling åt vänster 
ytterligare ökar medelavvikelsen. Försökspersonen borde vingla lika mycket åt höger som åt vänster, så 
dessa värden borde ta ut varandra. Men en försöksperson som hela tiden ligger placerad till vänster om 
mitten av filen får totalt sett en högre medelavvikelse. Försökspersoner med denna körstil får ett 
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missvisande värde om man jämför försöksperson mot försöksperson, vilket dock inte rekommenderas. 
Utför man testet som en inomgruppsdesign borde körstilen inte spela så stor roll, eftersom försöks-
personen antagligen kör på samma sätt i alla banor.  
 
Att den visuella feedbacken är begränsad till en skärm framför försökspersonen gör att en del av den hjälp 
föraren har i verklig körning försvinner. T ex får försökspersonen i LCT inga ledtrådar i det perifera 
synfältet. I verklig körning ger exempelvis backspeglar en viss indikation om vart fordonet är placerat på 
vägen.  
 
Bristen på kinestetisk feedback i körsimulatorn innebär att försökspersonerna måste titta på vägen mer än 
i verklig körning. För att få reda på hur mycket fordonet svänger när de vrider på ratten måste de titta på 
vägen vid varje rattrörelse. I verklig körning kan man känna hur mycket fordonet reagerar.  
 
Den visuella feedbacken som försökspersonen får under köruppgiften i LCT blir väldigt betydelsefull för 
att kunna utföra uppgiften. Detta kan kanske leda till att visuella sekundäruppgifter distraherar mer i LCT 
än i verklig körning. 

7.1.4 Erfarenhet av dataspel 

Erfarenhet av bilspel, liknade LCT, borde underlätta manövreringen och leda till mindre försämring av 
körprestationen. Personer med hög bilspelsvana kör mer på rutin i simulatorn och kan därmed lättare 
utföra sekundäruppgifter samtidigt. Styrningen borde, för personen med hög vana av bilspel, vara 
automatiserad och kräver då inte så mycket uppmärksamhet utan kan istället uppmärksamma den 
sekundära uppgiften. Hur bilspelsvana påverkar prestationen i LCT kunde inte testas då ingen av 
försökspersonerna hade någon större erfarenhet av bilspel, detta beror på svårigheten att få ihop 
försökspersoner. 

7.1.5 Analys 

Vid analys av resultaten från LCT, ska prestationen i enbart körning tas bort från prestationen då en 
sekundäruppgift utförs samtidigt som körningen. Detta görs genom att ta värdet från en 
sekundäruppgiftsomgång delat med värdet från en baselineomgång, kvoten som blir kvar representerar 
den distraktionsnivå som sekundäruppgiften alstrar. Genom att göra så här minskar betydelsen av den 
individuella körstilen hos försökspersonen. Inomgruppsdesignen minimerar ytterligare betydelsen av 
försökspersonernas körstilar. Men kvoten säger egentligen inte så mycket om hur distraherad 
försökspersonen blivit. Den säger bara hur många gånger sämre han/hon kör när sekundäruppgiften utförs 
samtidigt som den körliknande uppgiften utförs jämfört med enbart körning. Så vad man kan säga är att 
den sekundäruppgift som orsakar försämring av den körliknande uppgiften i LCT, distraherar i LCT. 
Detta betyder inte att den sekundäruppgiften kommer att distrahera verklig körning på samma sätt som i 
LCT. 
 
Det är svårt att säga hur stor betydelse en skillnad mellan värden i LCT egentligen har. Kanske bör man 
ha någon form av logaritmisk skala istället för ovanstående kvot. Men vilken faktor ska man då öka med? 
För att kunna avgöra det och för att kunna säga hur en sekundäruppgift distraherar i verkligheten behövs 
någon relation till verkligheten. 
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7.1.6  Sekundäruppgifter i Test 1 

De sekundäruppgifter som valdes var inte helt optimala att utföra eftersom utförandet av dem och 
placeringen av utrustningen till dem blev onaturlig jämfört med hur de normalt utförs under bilkörning. 
Många försökspersoner upplevde det onaturligt att utföra sekundäruppgifterna på den givna platsen och 
på kommando. Att ha utrustningen på samma plats för samtliga försökspersoner är nödvändigt för att alla 
försökspersoner ska få samma förutsättningar vid utförandet, som t ex samma vinkel till skärmen. Den 
valda platsen kanske inte var optimal ur ergonomisk synpunkt men för att kunna jämföra resultat från 
detta test med Test 2 valdes ändå denna plats, eftersom samma plats går att återskapa i mock-upen. Att 
utföra uppgifterna på givet kommando följer av testets utformning, det är meningen att körning och 
sekundäruppgift ska utföras samtidigt. 

7.1.6.1 Mynt och kartbok 

Myntuppgiften och Kartboksuppgiften var de uppgifter som gav störst försämring. Detta stämmer också 
överens med vilka uppgifter som försökspersonerna tyckte var svårast. Försökspersonerna körde lika 
dåligt under uppgifterna de båda uppgifterna, men fler ansåg att Kartboksuppgiften var den svåraste 
uppgiften. Detta beror antagligen på att Kartboksuppgiften är en mer visuell uppgift och 
försökspersonerna var medvetna om att de tittade bort från skärmen för att lösa uppgiften. 
Försökspersonerna körde lika dåligt under Myntuppgiften. Denna uppgift kräver att försökspersonen 
känner sig fram bland mynten och urskiljer de två mynten som efterfrågas. Tanken är riktad på 
sekundäruppgiften och mindre uppmärksamhet riktas till körningen, även om han/hon tittar på skärmen. 

7.1.7 Sekundäruppgifter i Test 2 

Sekundäruppgifterna i Test 2 var uppgifter som är vanligt förekommande under körning och utförs på sin 
naturliga plats (reglera klimatet, föra ett samtal) eller helt skilda från uppgifter som normalt utförs under 
körning (SuRT). 

7.1.7.1 Gränssnitten 

Exakt samma uppgifter ges vid testen av de båda gränssnittet, detta görs för att få en rättvis bedömning av 
gränssnitten. De funktioner som testas är endast de som är lika för bägge gränssnitten. Men detta medför 
att några av funktionerna på det nya gränssnittet inte testas. I det befintliga gränssnittet fanns dessa 
funktioner som gömda funktioner, utan en egen symbol eller indikering, och pga begränsningar i 
testutformningen kunde dessa funktioner inte visas och därmed inte testas.  
 
En annan anledning till den marginella skillnaden på resultaten för de olika gränssnitten kan vara att 
utformningen av uppgifterna som ska utföras på gränssnitten inte var helt optimal. Uppgifterna som 
försökspersonerna får skulle kunna vara bredare och formulerade som behov som föraren har. Fördelen då 
är att funktionerna testas mer som om det vore verklig körning och betydelsen av benämningen av dem 
minskar. Försökspersonen har en mental bild av exempelvis luftfördelningen men kallar den inte 
luftfördelning, han/hon kanske inte har något ord alls för den utan tänker mer i bilder eller känslor. Vissa 
försökspersoner påpekade att det krävdes mer av dem att komma ihåg vad funktionen hette än att hitta rätt 
funktion.  
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Det kan även vara så att mer skillnad krävs på gränssnitt som testas än den skillnad som var på dessa 
gränssnitt för att ge utslag i LCT. Gränssnitten skiljde sig åt i utformningen av reglagen, det nya bestod av 
knappar och det befintliga bestod av två vred, se även avsnitt 4.6 Färdig design. Kommentarer från 
försökspersonerna, se bilaga 20, och observationer under testet visar att främst utformningen av 
luftfördelningen på det befintliga gränssnittet är otydlig och det är svårt att hitta den inställning man vill 
göra, på det nya gränssnittet syns valmöjligheterna tydligare. Nackdelen med det nya gränssnittet var att 
det var för många knappar för tätt intill varandra.  

7.1.7.2 Auditiv uppgift 

Den auditiva uppgiften gav litet utslag i LCT. Detta kan bero på att uppgiften var för lätt eller på att 
auditiva uppgifter inte distraherar denna typ av köruppgift. Brown kom fram till att prata i telefon i liten 
grad påverkade automatiserade uppgifter, som att styra (Brown I.D. m fl 1969). Auditiv distraktion verkar 
ha liten påverkan på lateral kontroll, se avsnitt 3.5.3.1 Sidolägesvariation. Den försämring som sågs av 
körprestationen kan vara orsakad av försenade reaktioner vid upptäckt av skyltarna, detta har dock inte 
testats. 

7.1.7.3 SuRT-uppgifterna 

Försökspersonerna kör sämre när de utför SuRT-lätt än när de utför SuRT-medel. Detta kan bero på att 
SuRT-lätt är för lätt och försökspersonerna kanske känner att de då har en chans att klara många uppgifter 
vilket kan leda till att de tar SuRT-lätt som den primära uppgiften och koncentrerar sig på den istället för 
på körningen. Då SuRT-medel utförs kanske den upplevs så pass svår att försökspersonerna tar det lite 
lugnare och väntar med att utföra en uppgift tills det känns säkert och de känner att de har kontroll över 
köruppgiften. Under utförandet av SuRT-svår körde försökspersonerna sämre och utförde färre antal 
uppgifter än under de övriga SuRT-uppgifterna. Många försökspersoner kommenterade under utförandet 
av SuRT-svår att de upplevde uppgiften som mycket krävande och att uppgiften absolut inte var något de 
skulle utföra under verklig körning. 

7.1.8 Jämförelser mellan testutformningar 

Olika jämförelser gjordes mellan resultat från olika test. Värdena från baselineomgångarna i Test 1, Test 
2 och Volvo Personvagnar ligger på en liknade nivå. Detta tyder på att det inte spelar så stor roll om man 
utför tester med en mock-up eller en PC-skärm. 

7.1.8.1 Jämförelser mellan Test 1 och Volvo Personvagnar 

Det är många faktorer som skiljer sig åt mellan testen, se avsnitt 5.5.3 Jämförelse med Volvo 
Personvagnar. Sekundäruppgifterna och instruktionerna till försökspersonerna är så gott som lika och 
skillnaderna mellan försöken ligger främst i utrustningarna. Förhållandena mellan uppgifterna var ändå 
lika i de bägge testen, detta tyder på att testutrustningen borde vara någorlunda kalibrerad och att 
uppgifternas svårighetsgrad ligger på samma nivå som Volvos. 
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7.1.8.2 Jämförelse mellan Test 1 och Test 2 

Antagligen såg försökspersonerna Test 2 mer som ett seriöst test jämfört med Test 1. Detta kan bero på 
sekundäruppgifternas utformning. Test 1 innehöll sekundäruppgifter som varken var helt naturliga att 
utföra under körning eller helt skilda från körningen. I Test 2 är de två uppgifterna med gränssnitten och 
den auditiva uppgiften, uppgifter som föraren utför under körning. SuRT-uppgiften är artificiell och 
skiljer sig helt från köruppgiften. Även försöksutrustningen kan ha påverkat till testkänslan. Test 2 
utfördes i en mock-up, där gränssnitten placerats på sin naturliga plats. 
 
Tittar man på resultaten så är det inte mycket som skiljer baselineomgångarna i Test 2 från de i Test 1, se 
avsnitt 6.6.4 Test 2 jämfört med Test 1. Att Test 2 utfördes i en mock-up verkar inte påverka så mycket 
som vi först trodde att den skulle göra. Antagligen beror det på att försökspersonen inte får mer feedback i 
den jämfört med att sitta framför en PC-skärm.  
Fördelen med en mock-up är att man kan testa system på den plats de ska vara placerade i verkligheten. 

7.2 Fördelar med LCT 

Nedan visas varför metoden är attraktiv för företag att använda. 
 

• Klart är att LCT metoden mäter någon form av förardistraktion. Främst visuella uppgifter 
påverkar prestationen i den körliknande uppgiften. Både köruppgiften i LCT och verklig körning 
är främst visuella uppgifter. 

 
• Den körliknande köruppgiften i LCT liknar verklig körning till viss del, den möjliggör 

reaktionstidsmätningar och mätning av filplacering, två viktiga komponenter i körning. Metoden 
kan alltså mäta hur sekundäruppgifter distraherar då det gäller filplacering och reaktionstid. 

 
• LCT innehåller en körliknande uppgift, något som andra distraktionsmätningsmetoder saknar, 

och i LCT utför försökspersonen den körliknade uppgiften under hela testet, vilket gör att 
försökspersonerna upplever att LCT liknar verklig körning mer än PDT och Occlusion.  

 
• Det är en enkel och billig metod som bara kräver en PC-skärm, -ratt och -pedaler som utrustning.  

 
• Det är en standardiserad metod vilket gör att olika försöksledare kan utföra tester med giltiga 

resultat. 
 

• Analysen i LCT är enkel, en mer avancerad körsimulator medför fler komponenter att analysera 
och tolkningen av resultaten blir mer komplicerad. 

 
• Företaget kan kvantifiera viss effekt av distraktion från en TICS-uppgift och jämföra med 

effekten från en kriterieuppgift en jämförelseuppgift eller mellan olika TICS-uppgifter. 
 

• Om företaget dokumenterar de resultat som fås kan man i framtiden gå tillbaka till tidigare test 
utförda i LCT och jämföra nyutvecklade system med dessa. 
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• Företaget kan bevisa att man undersökt hur ett system distraherar i LCT och får något slags bevis 
på att systemet som testats ligger under den nivå som anses trafikfarlig vid tillfället för testet, 
eller var bättre än ett alternativt system. 

 
• Metoden ger, på ett enkelt sätt, en förståelse för hur reglagen faktiskt fungerar som 

sekundäruppgifter. Produktutvecklarna kan i ett tidigt stadium testa hur deras skilda koncept 
idéer fungerar, t ex utvärdera placering. Man får bort tyckande genom att testa.  

 
• Den kan användas i alla stadier av produktutveckling och i produktionsfordon. 

7.3 Analysverktyg 

Vid projektets start ställdes målet upp att ta fram ett analysverktyg för hur LCT ska kunna användas för 
utvärdering av sekundäruppgifters distraktion. För hur man går tillväga när man utför ett test med LCT se 
kapitel 6 Test 2. LCT-metoden mäter två viktiga komponenter i körningen, reaktionstid och sido-
lägesvariation, men distraktion påverkar körprestationen på fler sätt. Eftersom distraktion påverkar så 
många delar av körningen är det svårt att fastställa en enda riktigt metod som kan mäta alla komponenter i 
försämringen av körprestationen. LCT kan dock idag användas för att ge en indikation på om en 
sekundäruppgift är bättre än en annan att utföra under körning, när det gäller påverkan på vissa delar av 
körningen (reaktionstid och sidolägesvariation). 
 
För att resultaten i LCT ska få en mening behöver man en relation mellan verklig körning och den 
körliknande uppgiften i LCT. Nedan ses beskrivning av referensuppgifter som kan utföras både i verklig 
körning och i LCT för att få denna koppling till verkligheten. 

7.3.1 Referensuppgifter 

Kriterier för en referensuppgift ses i avsnitt 3.7.2.1 Referensuppgift till LCT. 
 
En av uppgifterna i projektet var att utreda om det genom att mäta försämring av körprestationen i LCT 
går att avgöra när en sekundäruppgift blir trafikfarlig. Ett sätt att lösa detta är att använda en 
kriterieuppgift. Uppgiften är en referensuppgift som sätter en övre gräns för vad som är acceptabel 
försämring av körprestationen i LCT, dvs godtagbar distraktion från en sekundäruppgift.  
 
Vi tar även upp jämförelseuppgifter, som syftar till att vara uppgifter att relatera till för mer informella 
jämförelser. Dessa uppgifter sätter ingen acceptabel nivå, men ger en nivå att jämföra med. 
Jämförelseuppgifterna som tas upp har använts i andra studier för jämförelsesyfte, de är vanliga att utföra 
under körning och därför lätta att relatera till. 
 
Den kriterieuppgift eller jämförelseuppgift som används bör kräva samma uppmärksamhetsresurser som 
de sekundäruppgifter man vill ha en kriterienivå eller jämförelsenivå för. Nedan följer ett antal förslag på 
kriterieuppgifter och jämförelseuppgifter. 
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7.3.1.1 Kriterieuppgifter 

Kriterieuppgiften ska kunna utföras under verklig körning utan att vara trafikfarlig. 
 
Människan grupperar den information som används momentant i ”chunks”, se avsnitt 3.3.3 Kognition och 
minne. I LCT skulle en kriterieuppgift kunna vara en sekundäruppgift som tar upp till 1,5 sekunder per 
”chunk”. Föraren fokuserar då sin blick på sekundäruppgiften max 1,5 sekunder i taget och tittar 
däremellan på LCT-vägen. Här skulle en kalibrerad SuRT-uppgift kunna användas. Ett problem är hur 
man garanterar att varje moment endast tar 1,5 sekunder. 
 
Kriterieuppgiften kan även utformas så att försökspersonen tvingas titta bort från LCT-vägen tre gånger 
på fyra sekunder. Även här skulle en kalibrerad SuRT-uppgift kunna användas, men det är svårt att 
garantera att försökspersonen inte tittar fler än tre tittar i taget på SuRT-uppgiften under en kort tid. 

7.3.1.2 Jämförelseuppgift - justera stereon 

Att justera stereon är något som nästan alla förare gör någon gång under färd och kan ses som en 
acceptabel sekundäruppgift. I Test 1 och Test 2 uppgav merparten av försökspersonerna att de justerar 
stereon under färd, se bilaga 4.   
 
Uppgifter som skulle kunna användas som jämförelseuppgifter i LCT: 
 

• Att söka efter en specifik frekvens anses vara en accepterad sekundäruppgift att utföra samtidigt 
som föraren kör (Tijerina L. m fl 1998). Försökspersonen kan då antingen söka manuellt eller 
byta kanal med hjälp av förvalsknappar. En uppgift av denna typ distraherar motoriskt genom att 
försökspersonen för handen till radion, visuellt genom att han/hon tittar på radion för att se vart 
inställningen ska göras och om rätt frekvens nåtts samt auditivt genom den feedback som hörs då 
en frekvens nås som används av en radiokanal. Svårigheterna med att ha en jämförelseuppgift av 
denna typ är att gränssnitt till olika stereoapparater ser olika ut och det är då svårt att utforma en 
uppgift som är entydig i respons och handling, enligt kraven på en referensuppgift. Det är också 
osäkert hur pass mycket det aktuella gränssnittet till stereon distraherar föraren. 

 
• Lyssna på radio, minnas något som sagt och återge detta. Detta skulle kunna vara en 

väderrapport. I verklig körning lyssnar många på radio samtidigt som de kör, det kan vara 
trafikinformation, musik eller radioprogram. Här distraheras försökspersonen främst auditivt 
genom att lyssna och kognitivt genom att förstå och minnas. Att lyssna på radion påverkas inte 
av det specifika gränssnittet. Det beror på komplexiteten i lyssningsuppgiften hur mycket 
försökspersonen distraheras och om någon försämring av körprestationen kommer att synas i 
LCT då det är tveksamt om LCT fångar in auditiv distraktion. Ska en auditiv sekundäruppgift 
testas bör också jämförelseuppgiften vara auditiv. 
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7.3.1.3 Jämförelseuppgift – använda mobiltelefon 

Många använder mobiltelefon under körning, resultat från Test 1 visar att 16 personer av 17 gör det och i 
Test 2 använde 9 stycken av 18 mobiltelefon samtidigt som de körde bil, se bilaga 4. 
 
Som synes ovan är användning av mobiltelefon under körning en uppgift som distraherar föraren men 
uppgiften är ändå vanligt förekommande, se avsnitt 3.5.1 Distraktionskällor. Eftersom användning av 
mobiltelefon under körning är så vanligt är det många som vet hur det känns att utföra uppgiften och 
därmed tror att de vet hur distraherade de blir. Det finns dock forskning som visar att många inte alls är 
medvetna om hur distraherade de egentligen blir, men uppgiften kan ändå användas för att få en slags 
förståelse för hur distraktionsnivån i LCT kan upplevas i verklig körning.  
 
Uppgifter som skulle kunna användas som jämförelseuppgifter i LCT: 
 

• Prata i mobiltelefon. Uppgiften skulle kunna bestå av att försökspersonen använder en hands-
free som är monterad på instrumentpanelen, han/hon svarar genom att trycka på en knapp. ”The 
Working memory span test” kan användas som uppgift, se avsnitt 3.10 The Working memory 
span test. Denna uppgift distraherar föraren auditivt och kognitivt. Komplexiteten i samtalet 
spelar stor roll för hur distraherande samtalet blir. 

 
• Slå telefonnummer. Försökspersonerna får innan testet ange ett antal bekanta namn och 

telefonnummer till dessa. Under testet får de höra namnet på den bekanta personen och de ska då 
slå det nummer som tillhör personen 

 
• Skriva SMS. Uppgiften kan bestå av att försökspersonen ska skriva ett förutbestämt SMS. Här 

krävs hög visuell uppmärksamhet och uppgiften anses inte trafiksäker att utföra under körning 
men den är ändå vanligt förekommande och skulle kunna ge en hög distraktionsnivå att jämföra 
med. Här spelar vana av telefonmärke stor roll. 

7.3.2 Komplement till LCT 

Distraktion är ett stort problem som antas öka i framtiden eftersom mer teknik plockas in i fordon. 
Resultat från tester och teori ger indikationer på att LCT inte mäter hur förare distraheras av alla olika 
sorters TICS-uppgifter utförda i fordonet under körning utan att förardistraktion påverkar fler 
komponenter i körningen än vad LCT mäter. Genom att komplettera metoden med följande kan en större 
förståelse fås för hur sekundäruppgiften påverkar föraren utan att för den skull komplicera förfarandet allt 
för mycket. 
 

• SAE (The Society of Automotive Engineers) har utvecklat en rekommendation för att bedöma 
maximal tillåten nivå av distraktion orsakad av användandet av navigationssystem i fordonet. 
Om en sekundäruppgift kan avslutas inom 15 sekunder när bilen står stilla, så kan funktionen 
användas av föraren när fordonet är i rörelse. Denna regel kallas 15-sekunders regeln (Young 
K.L. m fl 2003). Genom att prova hur lång tid det tar att utföra sekundäruppgiften när inget 
annat utförs samtidigt och se till att 15-sekunders regeln uppfylls kan indikationer ges på om 
systemet är lämpligt att föra in i fordonet. 
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• Man bör försöka fånga in försökspersonens upplevda mentala arbetsbelastning då 
sekundäruppgiften utförs. Detta kan göras genom att en NASA-RTLX fylls i efter att 
försökspersonen utfört baselineomgång och efter en sekundäruppgiftsomgång. Sedan jämförs 
dessa för att se hur mycket jobbigare körningen upplevs då en sekundäruppgift läggs till 
körningen. Man kan även ställa en muntlig fråga om hur krävande uppgiften upplevs. 
Försökspersonen kan då ge ett snabbt svar på hur stora kraven från uppgiften är. Detta kan ge en 
indikation på hur distraherande sekundäruppgiften är. 

7.4 Fortsatt arbete 

Fortsatt arbete bör dock göras för att förstå vad metoden mäter och vad ett värde i LCT egentligen säger. 
 
Man bör reda ut mer om LCT verkligen kan fånga in alla typer av distraktion. T ex så verkar auditivt 
informationsprocessande inte ge utslag i LCT. Detta kan ju bero på att auditivt informationsprocessande 
inte heller distraherar verklig körning lika mycket som visuella och manuella uppgifter gör. Fortsatta 
studier bör göras av olika sorters sekundäruppgifter, både modalitet och svårighetsgrad, i LCT och gärna 
jämföra med hur de påverkar verklig körning. Mer litteraturstudier bör göras för att se vad forskare 
kommit fram till då det finns många undersökningar gjorda på ämnet förardistraktion. 
 
Hur resultaten i LCT ska tolkas bör utredas mer, för att förstå vad ett värde betyder. Enligt den blivande 
standarden ska man uttrycka distraktionsnivån som hur mycket sämre en försöksperson kör under en 
sekundäruppgiftsomgång jämfört med en baselineomgång. Detta ger en enkel tolkning av resultaten, men 
den kanske förenklar för mycket. Hur stor skillnad behöver det vara mellan två värden för att det ska 
betraktas som en skillnad i distraktionsnivå? Kanske ska den framräknade distraktionsnivån förstärkas 
med någon faktor? Problemet är att avgöra vilket värde denna faktor ska ha. Här bör man göra 
jämförelser med verklig körning.  
 
Man bör reda ut mer när en sekundäruppgift blir trafikfarlig att utföra under körning. Det är något som 
pågår världen över och det finns inget enkelt svar eftersom distraktion är komplext. Fler studier av 
referensuppgifter bör göras för att få fram ett värde att relatera till, både kriterieuppgifter och 
jämförelseuppgifter. Här kan man arbeta vidare med de referensuppgifter som finns ovan, eller t ex titta 
på hur en ökning av hastigheten, dvs minskning i reaktionstid, påverkar körbeteendet.   
 
Validitetstest bör göras för att jämföra den körliknande uppgiften i LCT med verklig körning, för att 
utreda till vilken grad den körliknade uppgiften i LCT liknar verklig körning. Har metoden förenklat 
verkligheten för mycket, då den har tagit bort viktiga komponenter i köruppgiften såsom samspel med 
andra trafikanter, hastighetskontroll och situationsmedvetenhet. Hur påverkas metoden av den feedback 
som inte fås i körsimulatorn, skulle en mer verklighetstrogen körsimulator med kinestetisk feedback öka 
validiteten i metoden?  
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Figur 10. Bild från (ISO TC22/SC 13/WG8 N 441). 
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Figur 13. Bild från (ISO TC22/SC 13/WG8 N 441). 
Figur 14. Bild från (ISO TC22/SC 13/WG8 N 441). 
Figur 15. Bild från (ISO TC22/SC 13/WG8 N 441). 
Figur 16. Bild från (ISO TC22/SC 13/WG8 N 441). 
Figur 17. Bild från bilaga 1. 
Figur 18. Egen bild. 
Figur 19. Egen bild. 
Figur 20. Egen bild. 
Figur 21. Egen bild. 
Figur 22. Egen bild. 
Figur 23. Egen bild. 
Figur 24. Egna foton. 
Figur 25. Egen bild och foto. 
Figur 26. Eget diagram. 
Figur 27. Eget diagram. 
Figur 28. Egen tabell. 
Figur 29. Egna diagram. 
Figur 30. Eget diagram. 
Figur 31. Egen tabell. 
Figur 32. Egna diagram. 
Figur 33. Egna foton. 
Figur 34. Eget foto. 
Figur 35. Eget foto. 
Figur 36. Eget foto. 
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Figur 38. Egen tabell. 
Figur 39. Eget diagram. 
Figur 40. Eget diagram. 
Figur 41. Eget diagram. 
Figur 42. Eget diagram. 
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Nedan visas det kriterieviktningsträd som ställdes upp vid framtagningen av gränssnittet. Den 
mindre rutan i nedre vänstra hörnet visar den vikt som kriteriet fick vid viktning och den 
mindre rutan i högra hörnet anger kriteriets totala vikt, efter multiplikation med ovanliggande 
kriterium. 
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Här ses den kriterieviktningstabell som gjordes för att välja ut koncept att gå vidare med. 

 
Idé 1 – Isogubbe i hytt 
Idé 2 – Display 
Idé 3 – Cirkel 
Idé 4 – CD-spelare 
Idé 5 – Rader 
 
0 = lösningen uppfyller inte funktionen 
1 = lösningen uppfyller funktionen dåligt 
2 = lösningen uppfyller funktionen tämligen väl 
3 = lösningen uppfyller funktionen bra 
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Total 
Vikt koeff  0.15 0.15 0.15 0.15 0.12 0.08 0.08 0.08 0.04  

2 3 3 2 1 3 3 1 2 Idé 1 
0.3 0.45 0.45 0.3 0.12 0.24 0.24 0.08 0.08 2.26 
1 3 2 2 2 3 3 2 3 Idé 2 
0.15 0.45 0.3 0.3 0.24 0.24 0.24 0.16 0.12 2.2 
1 3 2 1 1 3 1 2 2 Idé 3 
0.15 0.45 0.3 0.15 0.12 0.24 0.08 0.16 0.08 1.73 
1 2 1 0 2 3 2 1 0 Idé 4  
0.15 0.3 0.15 0 0.24 0.24 0.16 0.08 0 1.32 
2 2 2 1 2 3 2 1 2 Idé 5  
0.3 0.3 0.3 0.15 0.24 0.24 0.16 0.08 0.08 1.85 
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Försökspersoner i Test 1.  
De uppgifter som utfördes var att använda telefon (alla försökspersoner utom en), mixtra med 
stereon, leta efter cd-skivor, äta och dricka, läsa karta, skicka sms, ta av sig ytterkläder, ställa 
in stol och speglar, AC samt en som bryggde kaffe. Kommentarer från många försökspersoner 
var att de utförde de andra uppgifterna då situationen tillät det.   
 
Försökspersoner i Test 2.  
De uppgifter som försökspersonerna utför då de kör under normala trafikförhållanden (de fick 
själva komma på vad de gjorde, inga alternativ gavs, siffran anger hur många som utför 
uppgiften): 
Äta 6 
Dricka 5 
Stereo (byta CD, radiokanal) 14 
Läsa karta 5 
Prata i mobiltelefon 9 
Läsa sms 1 
Skriva sms 1 
Koppla i handsfree-sladden till telefonen 1 
Reglera klimatet 9 
Stolsvärme 1 
Använda handdator 1 
Tala med passagerare 3 
Leta i handsfacket 1 
Leta på golv och i baksätet 1 
Sjunga 1 
Bakar snus 2 
Ta fram telefon ur väska 1 
Titta och läsa papper 1 
Diverse reglage på instrumentbrädan 1 
Rattknappar 1 
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Muntlig information innan 
Titta om personen har glasögon eller linser som de brukar använda när de kör. Kolla sittställning.  
 
”Sitter du bra? Når du ratt och pedaler?” 
 
”Tack för att du vill medverka som försöksperson i detta test. Jag kommer att läsa alla instruktioner för dig från ett 
papper, för att alla försökspersoner ska få samma information.  
 
Detta experiment görs för att prova utrustningen som är tänkt att mäta hur distraherande det är att utföra en andra 
uppgift samtidigt som man kör. Idag kommer du att få köra på en simulerad väg, där du ska byta fil ett antal gånger efter 
instruktioner utmed vägen. Till denna köruppgift läggs ytterligare en uppgift, som ska utföras samtidigt som du kör. Det 
är inte dina färdigheter som testas, men jag uppmanar ändå till att du gör ditt bästa och kör så bra som du kan. 
 
Först får du bekanta dig med körsimulatorn tills du känner dig säker på att köra. Därefter kommer du att få muntliga 
instruktioner av mig innan varje deluppgift. Hela försöket kommer att ta cirka 45 minuter och en deluppgift tar 3 
minuter. 
 
Börja på uppgiften direkt när jag har slutat prata, men kom ihåg att låta mig prata klart. 
Har du några frågor eller är du redo att börja?” 
 
Övningsbana/banor (endast körning) 
Starta övningsbana nr 9 och ge fp instruktioner under tiden han/hon kör. 
”Nu får du öva lite på att köra, börja gasa lite och försök hålla dig i mitten av filen. Ligg i mittenfilen då du passerar 
startskyltarna. Prova gärna att byta fil efter skyltarnas anvisning, där pilen anger vilken fil du ska byta till. Då du byter fil 
ska det ske kontrollerat, försök att inte vingla. Prova även att trycka gasen i botten. Du ser hastighetsmätaren i högra 
hörnet. Om du tycker uppgiften är oklar fråga gärna om hjälp.” 
 
Efter banans slut: Vill du se hur du har kört? Öppna analysprogrammet och visa fp sin körning resp. normativ linje. Vill 
du köra en bana till? 
 
När fp känner sig bekväm med uppgiften körs Baseline 1. 
 
Baseline 1 (endast körning) 
”Under denna deluppgift ska du endast köra. Du kommer att passera olika skyltar som indikerar vilken fil du ska köra i. 
Byt fil då du ser vad som står på skyltarna. Försök att vara klar med filbytet innan du passerar skylten. Mellan filbytena 
ska du hålla dig i mitten av den fil du för tillfället kör i. Kom ihåg att köra med gasen i botten under hela banan, från 
startskyltarna till 50m efter de sista skyltarna. Har du några frågor? Är du redo? Då kör vi” 
Starta aktuell bana. 
Efter banans slut. ”Då var den banan klar. Hur krävande var körningen på en skala mellan 1-10 där 10 är max.” 
 
Sekundäruppgifter 
Påminn fp om han/hon verkar ha glömt bort att köruppgiften är den viktigaste uppgiften eller att köra med högsta 
hastigheten (60km/h). 
 
”Nu ska du köra ett antal banor där du utför andra uppgifter samtidigt som du kör. Uppgifterna ska utföras i det tempo 
där de känns bra för dig. Stressa inte, men söla inte heller. Körningen är fortfarande den viktigaste uppgiften.” 
 
Godis (Godisskål till höger om föraren) 
”Till höger om dig finns en godisskål. Samtidigt som du kör, kommer jag att säga åt dig att ta upp en viss godis och säga 
ordet börja. Då jag sagt börja, ska du plocka rätt godis och ta bort papperet. Uppgiften avslutas med att du lägger godisen 
och papperet i den andra skålen och placerar båda händerna på ratten. 
Först tar vi några övningsuppgifter utan att körsimulatorn är påslagen.” 
 
EX. Ta upp en dumle. Börja 
        Ta upp en fazer. Börja 
Är du nu redo att göra uppgifterna samtidigt som du kör i körsimulatorn? Då kör vi. 
Starta körsimulatorn och aktuell bana 
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Tryck ”M” efter ”börja” och ”N” efter avslutad uppgift. 
 
Ta upp en  dumle. Börja Tryck ”M”....”N” 
 
 geisha  fazer  fazer  dumle  dumle  fazer  geisha  geisha  fazer  dumle  fazer  geisha  dumle geisha  dumle  fazer  geisha 
fazer fazer dumle fazer geisha …….. 
 
Efter banans slut. ” Då var den banan klar. Hur krävande var själva körningen på en skala mellan 1-10 där 10 är max.” 
 
Mynt  (Mynt i en väska med dragkedja? till höger om föraren) 
”Du hittar en liten väska till höger om dig. Samtidigt som du kör, kommer jag att nämna två olika mynt och säga ordet 
börja. Då jag sagt börja, låter du väskan ligga kvar och plockar upp de nämnda mynten. Uppgiften avslutas med att du 
lägger mynten i skålen och placerar båda händerna på ratten. 
Först tar vi några övningsuppgifter utan att körsimulatorn är påslagen.” 
 
EX Ta upp en 5:a och en 1-krona. Börja 
       Ta upp en 10:a och en 1-krona. Börja  
 
Är du nu redo att göra uppgifterna samtidigt som du kör i körsimulatorn? Då kör vi. 
Starta körsimulatorn och aktuell bana 
 
Ta upp en 1-krona och en 50-öring Börja. Tryck ”M”….”N” 
En 5-a och en 10:a 
En 1-krona och en 5:a 
En 50-öring och en 5:a 
En 5:a och en 1-krona 
En 10:a och en 1-krona 
En 50-öring och en 1-krona 
En 10:a och en 5:a 
En 1-krona och en 50-öring 
En 10:a och en 1-krona 
En 1-krona och en 5:a 
En 50:öring och en 10:a 
En 10:a och en 1-krona 
En 5:a och en 10a 
En 10:a och en 1-krona 
 
Lägg tillbaka en 5:a och en 10:a 
Lägg tillbaka en 1-krona och en 5:a 
Lägg tillbaka en 50-öring och en 5:a 
Lägg tillbaka en 5:a och en 1-krona 
Lägg tillbaka en 10:a och en 1-krona 
Lägg tillbaka en 50-öring och en 1-krona 
Lägg tillbaka en 10:a och en 5:a 
 
Efter banans slut. ” Då var den banan klar. Hur krävande var själva körningen på en skala mellan 1-10 där 10 är max.” 
 
Mobiltelefon (Mobiltelefon som ligger till höger om föraren) 
”Till höger om dig finns en telefon. Jag kommer att säga fyra siffror och ordet börja. Då jag sagt börja, ska du samtidigt 
som du kör låta telefonen sitta kvar i laddaren, mata in de fyra siffrorna på telefonen, sedan trycka på C och placera båda 
händerna på ratten  
Först tar vi några övningsuppgifter utan att körsimulatorn är påslagen.” 
 
EX. Mata in 12 34. Börja 
       Mata in 64 97. Börja 
 
Är du nu redo att göra uppgifterna samtidigt som du kör i körsimulatorn? Då kör vi. 
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Starta körsimulatorn och aktuell bana 
 
Mata in 25 97. Börja. Tryck ”M”….”N”  
36 94 52 98 42 86 35 97 16 47 11 63 
57 94 64 72 78 16 95 14 84 23 16 48 59 38 
21 53 87 92 35 96 82 73 75 39 64 82 81 52 
24 86 96 35 54 28 
 
Efter banans slut. ”Då var den banan klar. Hur krävande var själva körningen på en skala mellan 1-10 där 10 är max.” 
 
Kartbok (Kartboken är placerad till höger om föraren) 
”Till höger om dig finns en kartbok. Samtidigt som du kör kommer jag att säga ett sidnummer, två städer och ordet 
börja. Din uppgift är att, när du hör mig säga börja, låta kartboken ligga kvar på bordet, slå upp rätt sida, säga högt vilken 
av de två städerna som ligger nordligast, slå ihop kartboken och placera båda händerna på ratten. 
Först tar vi några övningsuppgifter utan att körsimulatorn är påslagen.” 
 
EX. 29, Vaasa och Umeå. Börja  Svar Umeå 
        93, Arnhem och Apeldoorn. Börja Svar Apeldoorn 
 
Är du nu redo att göra uppgifterna samtidigt som du kör i körsimulatorn? Då kör vi. 
Starta körsimulatorn och aktuell bana 
 
Sidan 125 Dijon och Geneve. Börja. Tryck ”M”… ”N” 
Sidnr.  Städer.   Rätt svar  

101  Gent och Lille  Gent 
73  Liverpool och Belfast  Belfast 
173  Cordoba och Sevilla  Cordoba 
95  Münster och Bremen  Bremen 
161  Tarragona och Barcelona  Barcelona 
59  Odense och Århus  Århus 
245  Istanbul och Bursa  Istanbul 
89  Lübeck och Rostock  Rostock 
69  Dundee och Glasgow  Dundee 
75  Sheffield och Blackburn  Blackburn 
115  Ulm och Stuttgart  Stuttgart 
137  Torino och Milano  Milano 
183  Nápoli och Roma  Roma 
189  Siracusa och Palermo  Palermo 
203  Minsk och Vilnius  Vilnius 
239  Burgas och Varna  Varna 

 
Efter banans slut. ” Då var den banan klar. Hur krävande var själva körningen på en skala mellan 1-10 där 10 är max.” 
 
Baseline 2   
”Nu ska du bara köra och följa skyltarna och byt fil då du ser informationen på skyltarna. Kom ihåg att köra med gasen i 
botten under hela banan Är du redo att köra? Då kör vi.”  
Starta körsimulatorn och aktuell bana 
 
Efter banans slut. ”Då var den banan klar. Hur krävande var körningen på en skala mellan 1-10 där 10 är max.” 
 
Efter testet 
”Tack för att du medverkat. Nu skulle vi vilja att du svarar på några frågor.” 
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� Man    
� Kvinna 
 
Ålder 
�under 25 �25-39    �40-54    �över 55  
 
Har du körkort? 
� Nej 
� Ja B-körkort   sedan år............................. 
� Ja lastbilskörkort   sedan år............................. 
 
Hur ofta kör du personbil?  
�Varje dag �Flera dagar i veckan    �Några gånger i månaden     �Några gånger per år    
�Ytterst sällan 
 
Hur många km/år kör du personbil? 
�0 -5000   �5000 – 10 000   �10 000 – 30 000   �mer än 30 000 
 
Hur ofta kör du lastbil?  
�Varje dag �Flera dagar i veckan    �Några gånger i månaden     �Några gånger per år    
�Ytterst sällan 
 
Hur många km/år kör du lastbil? 
�0 -5000   �5000 – 10 000   �10 000 – 30 000   �mer än 30 000 
 
Har du spelat datorspel, liknade denna körsimulator?  
� Nej    
� Ja 
 
Om ja, hur ofta? 
�Varje dag �Flera dagar i veckan    �Några gånger i månaden     �Några gånger per år    
�Ytterst sällan 
 
Hur många timmar/år spelar du datorspel som liknar denna körsimulator? 
�0 - 10   �11 – 60   �61 – 300   �mer än 300 
 
Då det i en av uppgifterna ingick att avgöra färg är det av betydelse att få reda på om du är färgblind. 
� Nej    
� Ja. Vilken sort? ……………………………….. 
 
Brukar du utföra andra uppgifter samtidigt som du kör under normala trafikförhållanden? 
�Ja, alltid �Ja, ofta   �Ja, ibland     �Ja, ytterst sällan    �Nej, aldrig 
 
Om ja, i så fall vad? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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1. Upplevde du någon skillnad på första och sista körningen (utan andra uppgifter)? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
2a) Vilken av uppgifterna mest krävande? 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
b) På vilket sätt var den krävande? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Är det något som bör förändras i försöket när det gäller 
 Försökets utrustning? (Ratt, pedaler, skärm, mjukvara) 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
 Försökets utformning? Tex övningstid, information, total tid, försöksledarna mm 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Är det något som var bra i försöket när det gäller 
 Försökets utrustning? (Ratt, pedaler, skärm, mjukvara) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 Försökets utformning? Tex övningstid, information, total tid, försöksledarna mm 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Tycker du att köruppgiften i detta försök motsvarar kraven som körning i verkligheten innebär? 
Varför? Varför inte? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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De sex faktorer som definieras nedan beskriver olika komponenter i den uppgift du har utfört. Läs igenom definitionen 
av respektive komponent och gör sedan en bedömning. 
 
Var snäll och läs beskrivningarna noggrant! 
 
MENTALA KRAV 
1. Hur stora krav på tänkande och sökande efter information innebar köruppgiften i simulatorn? Var uppgiften lätt eller 
krävande, enkel eller komplex i detta avseende? Hur stora var dessa krav på tänkande och sökande efter information? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
     låga             höga 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
FYSISKA KRAV 
2. Hur mycket av fysisk aktivitet krävdes för att utföra köruppgiften? Var uppgiften lätt eller krävande i detta avseende? 
Hur stora var kraven på fysisk aktivitet? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
      låga             höga 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TIDSPRESS 
3. Upplevde du att det fanns tillräckligt med tid för att genomföra uppgiften? Var uppgiften snabb och hektisk eller 
långsam och lugn? Hur stor var tidspressen under uppgiftens genomförande? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
låg tidspress                 hög tidspress 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
PRESTATION 
4. Körde du vingligt eller säkert? Hur bra tycker du att du klarade av köruppgiften? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
    dåligt                            bra 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
MÖDA 
5. Hur hårt var du tvungen att jobba (mentalt och fysiskt) för att nå din prestationsnivå? Kände du dig ansträngd eller 
obesvärad under uppgiften? Hur stor ansträngning lade du ner på att köra? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
                        liten ansträngning               stor ansträngning 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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FRUSTRATIONSNIVÅ 
6. Hur osäker, nedstämd, irriterad, stressad eller säker, uppiggad, belåten, avslappnad kände du dig under tiden du körde? 
Hur hög var din frustrationsnivå? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
       låg                           hög 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Rubrikerna nedan motsvarar de frågor du nyss har besvarat. Ringa in det alternativ i varje par som du upplever mest 
motsvarar vara orsaken till arbetsbelastningen i köruppgiften. 
 
 
a) 1. MENTALA KRAV  jämfört med  2. FYSISKA KRAV 
 
b) 1. MENTALA KRAV jämfört med  5. MÖDA 
 
c) 3. TIDSPRESS jämfört med  4. PRESTATION 
 
d) 5. MÖDA jämfört med  6. FRUSTRATIONSNIVÅ 
 
e) 3. TIDSPRESS jämfört med  6. FRUSTRATIONSNIVÅ 
 
f) 2. FYSISKA KRAV jämfört med  5. MÖDA 
 
g) 1. MENTALA KRAV jämfört med  3. TIDSPRESS 
 
h) 1. MENTALA KRAV jämfört med  6. FRUSTRATIONSNIVÅ 
 
i) 2. FYSISKA KRAV jämfört med  6. FRUSTRATIONSNIVÅ 
 
j) 2. FYSISKA KRAV jämfört med  3. TIDSPRESS 
 
k) 4. PRESTATION jämfört med  6. FRUSTRATIONSNIVÅ 
 
l) 1. MENTALA KRAV jämfört med  4. PRESTATION 
 
m) 3. TIDSPRESS jämfört med  5. MÖDA 
 
n) 2. FYSISKA KRAV jämfört med  4. PRESTATION 
 
o) 4. PRESTATION jämfört med  5. MÖDA 
 
 
1. MENTALA KRAV 
Hur stora krav på tänkande och sökande efter information innebar 
köruppgiften i simulatorn? Var uppgiften lätt eller krävande, enkel 
eller komplex i detta avseende?  
 
2. FYSISKA KRAV 
Hur mycket av fysisk aktivitet krävdes för att utföra köruppgiften? 
Var uppgiften lätt eller krävande i detta avseende?  
 
3. TIDSPRESS 
Upplevde du att det fanns tillräckligt med tid för att genomföra 
uppgiften? Var uppgiften snabb och hektisk eller långsam och lugn?  
 

4. PRESTATION 
Körde du vingligt eller säkert? Hur bra tycker du att du klarade av 
köruppgiften? 
 
5. MÖDA 
Hur hårt var du tvungen att jobba (mentalt och fysiskt) för att nå din 
prestationsnivå? Kände du dig ansträngd eller obesvärad under 
uppgiften?  
 
6. FRUSTRATIONSNIVÅ 
Hur osäker, nedstämd, irriterad, stressad eller säker, uppiggad, 
belåten, avslappnad kände du dig under tiden du körde? 

 
 
 

Tack för din medverkan. 
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1. Upplevde du någon skillnad på första och sista körningen (utan andra uppgifter)? 
Svar: Ja, det var enklare andra gången. Ja, andra gången var jag mer bekant med ratt mm. Ja, jättestor skillnad. Ja, man hade 
fått lite känsla för ratten och bilens beteende och därför gick det bättre. Ja, det gick mycket bättre att köra. Övning ger 
färdighet. Man blir mer van vid körsimulatorn till sista körningen. Nej. Sista gick något lättare. Ja, kändes mer van och mer 
förberedd att byta fil innan skylten visades. Lättare den sista gången. Ja, mer van med ”fordonet”. Efter att ha utfört olika 
aktiviteter kändes det lättare att bara köra. Lite mer vana på responsen från styrningen andra omgången. Nej. Ja. Ja, mer van 
vid körsimulatorn. Det kändes lättare än den första, mer van vid simulatorn och överstyde inte lika mycket. 
 
 
2a) Vilken av uppgifterna mest krävande? 
Svar:  Kartboken 12 stycken 
 Godis 1 styck 
 Mynt 4 stycken. 
 
b) På vilket sätt var den krävande? 
Svar: Svårt att hitta rätt sida och vissa städer. Hitta sida, alla sidor känns likadana. Komma ihåg städer samt siffror och att 
hitta städerna. Normalt har man kartboken i knät. Ofta har man slagit upp rätt sida innan men börjar köra. Godis var mest 
krävande eftersom det i större utstäckning krävde båda händerna samt att man var mindre van vid simulatorn (första 
uppgiften för personen). Kunde inte koncentrera mig på körningen. Hitta rätt sida och stad och samtidigt byta fil. Svårt att 
hitta mynten i börsen. Man fick ju inte ha den i knät. Att hitta orterna. Krävande minne, syn, bläddra, jämföra och prata. Att 
läsa. Irriterande när man inte hittade mynten man letade efter. Väldigt stor visuell belastning. Svårt att hitta rätt mynt. 
Känseln räckte inte till att särskilja mynten. Många detaljer på kartan, svårt att hitta det man letar efter. Hitta och komma ihåg 
vilka städerna var när jag inte kände igen namnen. 
 
 
3. Är det något som bör förändras i försöket när det gäller 
 Försökets utrustning? (Ratt, pedaler, skärm, mjukvara) 
Svar: Nej. Nej, kanske variation på avståndet mellan informationsskyltarna men det kanske det är? Om mjukvaran= Det vore 
bra om man kunde få med instrumentbrädan och A-stolparna, så att man fick bättre referens vad som är måtten. Nja, möjligen 
fastsättning av pedalerna, men eftersom man endast kör på full gas så är det ok. Blinkers och backspeglar. Nej. Större skärm 
(projektor). Nej. Telefonen ska sitta fast, större ratt. Nej. Kanske lastbilsmiljö. Kanske någon form av bestraffning när man 
kör av vägen. Gärna personbilsratt. Feedback i ratten är nästan ett måste. Tejpa fast pedalerna på golvet. 
 
 Försökets utformning? Tex övningstid, information, total tid, försöksledarna mm 
Svar: Försöket var på det hela taget bra. Nej. Har ingen större erfarenhet av sådana här tester, men det upplevdes avslappnat 
och bekvämt. Nej. Det funkade bra. Objekten (uppgifterna) ska vara framför föraren. Bli mer verklighetstroget. Nej. Nej. Nej. 
Bedömning hur svårt att köra oberoende av distraktionsövning, alltid samma körning. Mer 50-öringar. 
 
 
4. Är det något som var bra i försöket när det gäller 
 Försökets utrustning? (Ratt, pedaler, skärm, mjukvara) 
Svar: utrustningen ok. Enkel körning, men ändå uppmärksamhetskrävande. Pedaler och skärm var ok. Ratten är kanske i 
minsta laget, men den behöver ju vara avstämd med resten… Tycker att det funkade bra. Ok. Liknar en bil. Skärmen. Tydligt, 
enkelt. Allt var bra. Ok simulering av körning på motorväg. 
 
 Försökets utformning? Tex övningstid, information, total tid, försöksledarna mm 
Svar: Ok. Bra information. Jag tyckte det var ett bra test, hoppas att försöksledarna fick ut vad de ville. Det mesta. Det gick 
bra det med. Ok. Perfekt. Ok. Alla uppgifter är något man man utför när man är ute och kör. Klar och tydlig info. Lagom tid 
och antal övningar. Bra info i början. Tydliga uppgifter. Lagom långt. Roliga övningar. 
 
5. Tycker du att köruppgiften i detta försök motsvarar kraven som körning i verkligheten innebär? Varför? Varför 
inte? 
Svar: På sätt och vis motsvarar det kraven, men det finns ingen dödsfaktor därför lättare och mindre krav. I verklig körning 
kommer information om körningen hela tiden, inte bara vid avsatta skyltar med jämt mellanrum. Nej, man får ingen 
återkoppling från vägbanan eller hur bilen rör sig på vägen. Till stor del, det som saknas är väl möjligen ”oväntade” saker likt 
älgar m.m. då det annars är lätt att planera sin körning efter skyltarna. Det motsvarar inte riktigt med verkligheten. Känns 
enklare att utföra uppgifterna i verkligheten. Uppgifterna ska vara framför försökspersonen. Man koncentrerar sig mer på 
uppgiften i övningen på grund av att man vet att man inte krockar på riktigt. Man gör ju så lätt som möjligt för sig, tex 
kartboken har man på ratten och bläddrar. Inga medtrafikanter. Ja. Mycket svårare med simulator. Ja, allt är det man någon 
gång utför under en körning. Ganska väl, saknar dock backspeglar för att se position i filerna. Lite svårt att byta fil i tid. Ej 
troligt att man försöker slå i kartboken eller ringa samtidigt som man byter fil. Nej. Normalt kör jag så att plötsliga filbyten 
inte förekommer. Annan typ av distraktion? Mörker och Regn?! För liten ”verklig risk”!!! Det är lättare att köra en riktig bil 
pga att man känner kontakt med vägen. I simulatorn var det lättare att bilen börjar driva iväg i sidled än i vanligt körfall. I 
verkligt fall gör jag inte så krävande uppgifter i samband med att jag ska hålla reda på vilken fil jag ska ligga i. 
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De sex faktorer som definieras nedan beskriver olika komponenter i den uppgift du har utfört. Läs igenom definitionen av 
respektive komponent och gör sedan en bedömning. 
 
 
MENTALA KRAV 
1. Hur stora krav på tänkande och sökande efter information innebar köruppgiften i simulatorn? Var uppgiften lätt 
eller krävande, enkel eller komplex i detta avseende? Hur stora var dessa krav på tänkande och sökande efter 
information? 
Kommentarer: Det är lite svårt när man aldrig har gjort momenten förut, övning ger färdighet. Det var periodiskt 
återkommande information som man kunde anpassa uppgiften efter och inte tvärt om som det ofta är när man kör. 
Köruppgiften ställde låga mentala krav, men tillsammans med uppgifterna blev de höga. Det hänger nog ihop med hur 
mycket man kör. Följer ju vägskyltar varje dag. Man visste var man skulle söka information. Kraven var låga när det bara var 
körning. 
 
 
FYSISKA KRAV 
2. Hur mycket av fysisk aktivitet krävdes för att utföra köruppgiften? Var uppgiften lätt eller krävande i detta 
avseende? Hur stora var kraven på fysisk aktivitet? 
Kommentarer: Det är inte så arbetsamt att trampa på gasen. Relativt stora krav på precision i styrning.   
 
 
TIDSPRESS 
3. Upplevde du att det fanns tillräckligt med tid för att genomföra uppgiften? Var uppgiften snabb och hektisk eller 
långsam och lugn? Hur stor var tidspressen under uppgiftens genomförande? 
Kommentarer: Svårt att hinna byta fil innan skylt skylten. Man stressade sig själv lite att hinna klart innan nästa vägmärke. I 
verkligheten så hade man inte brytt sig utan koncentrerat sig på körningen i första hand. Att hinna byta fält innan skylten 
kändes stressigt. Svårt att hinna byta fil. 
 
 
PRESTATION 
4. Körde du vingligt eller säkert? Hur bra tycker du att du klarade av köruppgiften? 
Kommentarer: Vissa övningar blev ju ganska vingliga men jag kände mig ganska säker. Rätt vingligt, en vanlig bil har mer 
återkoppling. Upplevdes som vingligt när man inte får någon återkoppling. Svårt med feedback i ratten samt att man till och 
från vinglade på grund av uppgiften. Jag hade dålig uppmärksamhet på kartboksuppgiften. Ingen vana från spel eller 
simulering. ”Prestation” man har nog i bakhuvudet att man vill köra bra. Vinglade en hel del. 
 
 
MÖDA 
5. Hur hårt var du tvungen att jobba (mentalt och fysiskt) för att nå din prestationsnivå? Kände du dig ansträngd 
eller obesvärad under uppgiften? Hur stor ansträngning lade du ner på att köra? 
Kommentarer: Det var ej fysiskt krävande men krävde ganska mycket koncentration. Lite ansträngd, pga att man stressade 
sig själv. Då skyltarna kom med vissa intervall så kunde man anpassa sig så att man hann med uppgiften utan att missa ett 
filbyte. Att köra utan andra uppgifter kändes som en ganska liten ansträngning, men eftersom det blir vingligt om jag skall 
göra något mer så är jag nog ändå nära maximal prestationsförmåga. Krävde precision och koncentration. Stor skillnad på 
första och sista körningen. Jag kände mig inte ansträngd när körningen var utan sekundäruppgift. 
 
 
FRUSTRATIONSNIVÅ 
6. Hur osäker, nedstämd, irriterad, stressad eller säker, uppiggad, belåten, avslappnad kände du dig under tiden du 
körde? Hur hög var din frustrationsnivå? 
Kommentarer: Jag kände mig fokuserad men inte stressad. Ingen frustration, det var ett test. Är ingen stressad person vid 
svåra situatuioner. Man vill köra bra. Lite frustrerad över att jag vinglade så mycket. 
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Här visas testutformningen i Test 2. Först visas bilder och sedan tillhörande mått med aktuella 
vinklar och de vinklar som den blivande standarden anger. 
 
LCT skärm:   

Figur 1. Sidovy av testutformningen. 
 

Figur 2. Vy ovanifrån av testutformningen 
 
D1 = rattdiameter 250 mm  
B1 = bredd på projicerad LCT – bild 1560 mm  
H1 = höjd på projicerad LCT – bild 1260 mm 
H2 = från golv till mitt på projicerad LCT – bild 1500 mm 
H3 = från golv till försökspersons ögon 1450 – 1530 mm 
H4 = från golv till rattcentrum 1180 mm 
L1 = från försökspersons ögon till rattcentrum 360 – 580 mm 
L2 = från rattcentrum till projicerad LCT –bild 3500 mm 

  
horisontell siktvinkel B1 och (L1 + L2) gör att vinkeln mellan försökspersonernas ögon 

och LCT – skärmen varierar mellan 21,6° (L1 = 580 mm) och 
22,8° (L1 = 360 mm). Enligt ISO ska vinkeln vara 20 - 40°. 

 
 
 
 

H2

L2L1

H3

X

X

H4

H1
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Placering av SuRT  
L3

X

H5
X

 
Figur 3. Sidovy av försöksperson med den bärbara dator som användes till SuRT. 
 
H5 = från centrum SuRT – skärm till försökspersons ögon 211 mm 
L3 = från försökspersons ögon till centrum SuRT – skärm 580 mm 
 
vinkel vertikal placering H5 och L3 ger vertikal vinkeln mellan försökspersonens ögon och 

centrum på SuRT – skärm 20°. Enligt ISO ska vinkeln vara 20±2°. 

Figur 4. Ovanifrån försökspersons huvud, PC-ratten och den bärbara datorn till SuRT. 
 
L4 = från försökspersons ögon till SuRT – skärm 580 mm 
L5 = från rattcentrum till centrum SuRT – skärm 340 mm 
 
vinkel horisontell placering: L4 och L5 ger horisontell vinkeln mellan försökspersonens ögon 

och centrum på SuRT – skärm 30°. Enligt ISO ska vinkeln vara 
28±2°. 

 
Mått på SuRT skärmen 
Måttbeteckning Mått i Test 2 Rekommendation av ISO 
Bredd 190 mm Förhållande bredd/höjd: 4/3 
Höjd 142 mm  
Siktvinkel 14° 13±1° 
Vinkel horisontell placering 30° 28±2°. 
Vinkel vertikal placering 20° 20±2°. 
Figur 5. Tabell över måtten på skärmen som användes till SuRT  
 
Vinkel från försökspersons ögon till skärm (från innerkant till ytterkant på skärmen) blir 14° 
(med L5 = 340 mm + skärmbredd 190 mm och L4 = 580 mm) Enligt ISO ska vinkeln vara 
13±1°. 

L4

X

L5
X
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Muntlig information innan 
”Sitter du bra? Når du ratt och pedaler? Stolen går att justera framåt och bakåt. Ställ in SuRT. 
Använder du glasögon/linser när du kör bil? Har du dem på dig nu? Om du har telefon med dig, stäng gärna av den nu” 
 
”Tack för att du vill medverka som försöksperson i detta test. Jag kommer att läsa alla instruktioner för dig från ett 
papper, så att alla försökspersoner ska få samma information. Anna sköter om det administrativa, som att byta utrustning 
och starta körsimulatorn. 
 
Detta test mäter hur distraherande det är att utföra en andra uppgift samtidigt som man kör. 
Idag kommer du att få köra på en simulerad väg, där du ska byta fil ett antal gånger. Under några av banorna som du 
kommer att köra kommer en extra uppgift att läggas till, som ska utföras samtidigt som du kör. Det är inte dina 
färdigheter som testas, men jag uppmanar ändå till att du gör ditt bästa och kör så bra som du kan. 
 
Först får du bekanta dig med körsimulatorn tills du känner dig säker på att köra. Därefter kommer du att få muntliga 
instruktioner av mig innan varje deluppgift. Hela försöket kommer att ta 70  minuter och en deluppgift tar 3 minuter. 
Om du känner av någon anledning behöver avbryta försöket, så säg till. 
 
Börja på uppgiften direkt när jag har slutat prata, men kom ihåg att låta mig prata klart. 
Har du några frågor eller är du redo att börja?” 
 
Övningsbana 1 (endast körning) 
Starta övningsbana bana nr x och ge fp instruktioner under tiden han/hon kör. Sprid ut instruktionerna under hela 
banan. Visa vart bilen är placerad på vägen, för att ge en förståelse av vart de ska hålla sig i filen. 
 
”Nu får du öva lite på att köra, börja gasa lite och försök hålla dig i mitten av filen.  
För att du ska se vart bilen är placerad kommer huven nu att visas.  
Försök vara placerad så att mitten på skärmen är i mitten av den fil du kör i. Du är då placerad mitt i filen. Det är som 
om du sitter mitt i fordonet. Nu kommer huven att tas bort, fortsätt köra i mitten av filen. 
Prova gärna att byta fil efter skyltarnas anvisning, där pilen anger vilken fil du ska byta till. Prova även att trycka gasen i 
botten. Du ser hastighetsmätaren i högra hörnet. Maxhastigheten är 60 km/h.  
 
Om du tycker uppgiften är oklar fråga gärna om hjälp. 
 
Då var den banan slut 
 
Vi övar en bana till!” 
 
Övningsbana 2 (endast körning) 
Starta övningsbana nr x och ge fp instruktioner under tiden han/hon kör. Sprid ut instruktionerna under hela banan. 
Kom ihåg att uppmuntra fp. 
”Från och med nu ska du köra med gasen i botten under alla banor. Ligg i mittenfilen då du passerar startskyltarna. Nu 
ska du öva på att byta fil efter skyltarnas anvisning. Så fort du ser informationen på skyltarna ska du börja byta fil och 
filbytet ska helst vara avklarat innan du passerat skyltarna. Då du byter fil ska det ske kontrollerat, försök att inte vingla. 
Se informationen om filbytet som en händelse som genast måste åtgärdas. I verklig körning skulle det kunna vara en 
framförvarande bil som bromsar in kraftigt eller ett vilt djur som du måste väja för. Mellan filbytena ska du ligga i mitten 
av den fil du för tillfället kör i. I några av kommande uppgifter kommer du att använda högerhanden till något annat, så 
försök att styra med vänster hand. Om du tycker uppgiften är oklar fråga gärna om hjälp. 
Då var den banan slut” 
 
Efter banans slut: Vill du se hur du har kört? Öppna analysprogrammet och visa fp sin körning resp. normativ linje.  
Analysprogrammet mäter hur mycket du avviker från den gröna linjen, som visar optimalt filbyte. Är du redo att starta 
testet? 
 
Baseline 1 (endast körning) 
”Under denna deluppgift ska du endast köra. Du kommer att passera olika skyltar som indikerar vilken fil du ska köra i. 
Byt fil då du ser vad som står på skyltarna. Försök att vara klar med filbytet innan du passerar skylten. Mellan filbytena 
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ska du hålla dig i mitten av den fil du för tillfället kör i. Ha gasen i botten hela tiden. Har du några frågor? Är du redo? Då 
kör vi” 
 
Starta aktuell bana. 
 
”Då var den banan slut” 
 
 
Sekundäruppgifter 
Påminn fp om han/hon verkar ha glömt bort att köruppgiften är den viktigaste uppgiften eller att köra med högsta 
hastigheten (60km/h). 
 
”Nu ska du köra ett antal banor där du utför andra uppgifter samtidigt som du kör. Uppgifterna ska utföras i det tempo 
som känns bra för dig. Stressa inte, men söla inte heller. Påbörja uppgiften då jag har sagt ordet börja. Detta registreras i 
programmet, så det är viktigt att du börjar då jag säger det. Körningen är den viktigaste uppgiften.” 
 
SuRT-medel 
Försöksledare ställer fram bärbar dator. Starta ”VisualTask.exe” tryck F6 för att öppna ”Average.vtc”. Tryck F7 (test 
trail) för att starta SuRT och ett tryck på mellanslag för att börja.  
”Ett antal cirklar visas på displayen nedan till höger om dig. 
En av dessa cirklar är större än de andra. Samtidigt som du kör ska du hitta den större cirkeln och därefter trycker du ner 
höger eller vänster piltangent. Den upplysta delen som då blir synlig kan flyttas ett antal steg till höger eller vänster. Din 
uppgift är att flytta den upplysta delen till cirkeln som skiljer sig från de andra. Valet bekräftas med att trycka pil upp. 
Nästa omgång startar automatiskt utan fördröjning. Du uppmanas att arbeta så fort du kan och göra så rätt som möjligt, 
men körningen är fortfarande den viktigaste uppgiften. Starta med höger eller vänster pil, när jag säger börja. Och jobba 
sedan med uppgiften under hela banan.” 
 
”Vi övar lite.” 
”Är du redo att göra uppgiften samtidigt som du kör och byter fil” 
Starta aktuell bana 
 
Efter banan slut. 
”Då var den banan slut” 
 
SuRT-lätt 
”Ett antal cirklar visas på displayen nedan till höger om dig. 
En av dessa cirklar är större än de andra. Samtidigt som du kör ska du hitta den större cirkeln och därefter trycker du ner 
höger eller vänster piltangent. Den upplysta delen som då blir synlig kan flyttas ett antal steg till höger eller vänster. Din 
uppgift är att flytta den upplysta delen till cirkeln som skiljer sig från de andra. Valet bekräftas med att trycka pil upp. 
Nästa omgång startar automatiskt utan fördröjning. Du uppmanas att arbeta så fort du kan och göra så rätt som möjligt, 
men körningen är fortfarande den viktigaste uppgiften. Starta med höger eller vänster pil, när jag säger börja. Och jobba 
sedan med uppgiften under hela banan.” 
 
”Vi övar lite.” 
”Är du redo att göra uppgiften samtidigt som du kör och byter fil” 
Starta aktuell bana 
 
Efter banan slut. 
”Då var den banan slut” 
 
SuRT-svår 
”Ett antal cirklar visas på displayen nedan till höger om dig. 
En av dessa cirklar är större än de andra. Samtidigt som du kör ska du hitta den större cirkeln och därefter trycker du ner 
höger eller vänster piltangent. Den upplysta delen som då blir synlig kan flyttas ett antal steg till höger eller vänster. Din 
uppgift är att flytta den upplysta delen till cirkeln som skiljer sig från de andra. Valet bekräftas med att trycka pil upp. 
Nästa omgång startar automatiskt utan fördröjning. Du uppmanas att arbeta så fort du kan och göra så rätt som möjligt, 
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men körningen är fortfarande den viktigaste uppgiften. Starta med höger eller vänster pil, när jag säger börja. Och jobba 
sedan med uppgiften under hela banan.” 
 
”Vi övar lite.” 
”Är du redo att göra uppgiften samtidigt som du kör och byter fil” 
Starta aktuell bana 
 
Efter banan slut. 
”Då var den banan slut” 
 
Klimatanläggning 1 
Placera dit den gamla klimatanläggningen. 
”Denna klimatanläggning har några olika funktioner, som jag kommer att gå igenom. Prova gärna reglagen under tiden.  

• Med det vänstra vredet regleras hastigheten på fläkten. Här finns automatiskt läge, manuell reglering mellan noll 
och fem. P betyder rastventilation. 

• Över fläktregleringen finns två knappar; till vänster extra värme och till höger recirkulation.  
• I mitten ställer man in temperaturen med plus och minus knapparna. Econ-knappen betyder ekonomisk 

klimatreglering och denna knapp finns över temperaturdisplayen. 
• Knapparna till höger om temperaturdisplayen öppnar eller stänger takluckan. Den till vänster stänger och den 

till höger öppnar takluckan. 
• Med vredet till höger reglerar du luftfördelningen i hytten. Vid aut sköts det automatiskt, sedan följer i medurs 

riktning.  
Luft till golv och framruta 
Luft till framruta  
Luft till panel  
Luft till panel och golv. Luften i panelutsläppet är ouppvärmd, därför är den pilen blå. 
Luft till panel och golv 
Luft till golv    

 
Du ska ändra inställningar på klimatanläggningen efter instruktioner som du får av mig. Detta ska göras samtidigt som du 
kör. Ingen elektronik är inkopplad så display och lampor ger ingen feedback. Börja på uppgiften då jag säger börja och 
avsluta uppgiften med att placera båda händerna på ratten.  Körningen är fortfarande den viktigaste uppgiften. 
 
Ska vi öva på några inställningar 
Öka temperaturen ett steg uppåt. Börja  
Ställ in fläkthastigheten på fyra. Börja 
Ställ in luftfördelningen till automatisk. Börja 
 
Är du redo att reglera klimatet samtidigt som du kör? 
Starta aktuell bana 
 
Öka temperaturen två steg uppåt. Börja  
Ställ in fläkthastigheten på noll. Börja  
Ställ in luftfördelningen till panel. Börja 
Ställ in recirkulation. Börja 
Ställ in luftfördelningen till framruta. Börja 
Ställ in recirkulation. Börja 
Ställ in luftfördelningen till golv och panel. Börja 
Ställ in extravärmaren. Börja 
Ställ in luftfördelningen till golv. Börja 
Ställ in recirkulation. Börja 
Ställ in fläkthastigheten på två. Börja 
Öka temperaturen ett steg. Börja 
Ställ in luftfördelningen till golv och framruta. Börja 
Ställ in ekonomisk klimatreglering. Börja 
Minska temperaturen med tre steg. Börja 
Ställ in luftfördelningen på automatisk. Börja 

Bilaga 15
3/6



Ställ in fläkthastigheten på tre. Börja 
Ställ in luftfördelningen till golv och ouppvärmd luft till panel. Börja 
Ställ in fläkthastigheten på ett. Börja 
Öka temperaturen ett steg. Börja  
Ställ in fläkthastigheten på fyra. Börja 
Ställ in recirkulation. Börja 
Ställ in luftfördelningen till automatisk. Börja 
Minska temperaturen med ett steg. Börja 
Ställ in fläkthastigheten på fem. Börja 
Öka temperaturen med tre steg. Börja 
Ställ in fläkthastigheten på automatisk. Börja 
 
Efter denna deluppgift får fp fylla i en NASA-RTLX 
Nu skulle vi vilja att du fyller i en enkät om den uppgift du nyss gjort. 
 
Klimatanläggning 2 
Ny klimatanläggning placeras. 
” Denna klimatanläggning har några olika funktioner, som jag kommer att gå igenom. Prova gärna reglagen under tiden.  

• Längst till vänster regleras temperaturen med plus- och minusknapparna, inställd temperatur visas i displayen. L 
står för låg och betyder att hytten kyls ned så snabbt som möjligt. H står för hög och betyder att hytten värms 
upp så snabbt som möjligt.  

• Till höger om temperaturreglagen finns en vippknapp med tre lägen. AC betyder att ac:en aktiveras, Econ 
betyder ekonomisk klimatreglering och i mittenläget är varken AC eller Econ aktiverad.  

• Till höger om vippknappen finns två knappar som styr automatisk reglering. Vänstra knappen betyder 
automatisk luftfördelning och den högra automatisk fläkthastighet.  

• Till höger om det automatiska fältet finns två knappar, den undre är extravärmare och den övre recirkulation.  
• Nästa vippknapp reglerar rastventilationen, här kan man ställa in aktiveringstiden till två eller åtta timmar.  
• Längst till höger regleras fläkthastigheten mellan noll och fem.  
• I mitten av klimatanläggningen regleras luftfördelningen. Den blå pilknappen betyder ouppvärmd luft till panel, 

bredvid den finns luft till panel. Under denna knapp finns luft till framruta och underst luft till golv. 
 
Du ska ändra inställningar på klimatanläggningen efter instruktioner som du får av mig. Detta ska göras samtidigt som du 
kör. Ingen elektronik är inkopplad så displayen ger ingen feedback. Börja på uppgiften då jag säger börja och avsluta 
uppgiften med att placera båda händerna på ratten.  Körningen är fortfarande den viktigaste uppgiften. 
 
Ska vi öva på några inställningar 
Öka temperaturen ett steg uppåt. Börja  
Ställ in fläkthastigheten på fyra. Börja 
Ställ in luftfördelningen till automatisk. Börja 
 
Är du redo att reglera klimatet samtidigt som du kör? 
Starta aktuell bana 
 
Öka temperaturen två steg uppåt. Börja  
Ställ in fläkthastigheten på noll. Börja  
Ställ in luftfördelningen till panel. Börja 
Ställ in recirkulation. Börja 
Ställ in luftfördelningen till framruta. Börja 
Ställ in recirkulation. Börja 
Ställ in luftfördelningen till golv och panel. Börja 
Ställ in extravärmaren. Börja 
Ställ in luftfördelningen till golv. Börja 
Ställ in recirkulation. Börja 
Ställ in fläkthastigheten på två. Börja 
Öka temperaturen ett steg. Börja 
Ställ in luftfördelningen till golv och framruta. Börja 
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Ställ in ekonomisk klimatreglering. Börja 
Minska temperaturen med tre steg. Börja 
Ställ in luftfördelningen på automatisk. Börja 
Ställ in fläkthastigheten på tre. Börja 
Ställ in luftfördelningen till golv och ouppvärmd luft till panel. Börja 
Ställ in fläkthastigheten på ett. Börja 
Öka temperaturen ett steg. Börja  
Ställ in fläkthastigheten på fyra. Börja 
Ställ in recirkulation. Börja 
Ställ in luftfördelningen till automatisk. Börja 
Minska temperaturen med ett steg. Börja 
Ställ in fläkthastigheten på fem. Börja 
Öka temperaturen med tre steg. Börja 
Ställ in fläkthastigheten på automatisk. Börja 
 
Efter denna deluppgift får fp fylla i en NASA-RTLX 
Nu skulle vi vilja att du fyller i en enkät om den uppgift du nyss gjort. 
 
Auditiv uppgift  
Jag kommer att läsa upp en mening för dig. Din uppgift är att köra och samtidigt avgöra om meningen är meningsfull 
eller inte. Meningen kommer att vara av typen: ”Fågeln kvittrar bilen” Du ska då svara nej. Efter fem stycken meningar 
vill jag att du svarar hur många av de fem meningarna som var meningsfulla. Körningen är fortfarande den viktigaste 
uppgiften. 
 
Vi övar lite först 
Fågeln kvittrar bilen.  Nej 
Mannen äter fort Ja 
Mor ror ekan  Ja 
Far är rar  Ja 
Kalle simmar höghus Nej 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Tre stycken 
 
Är du redo för att köra och samtidigt utföra uppgiften? 
Starta aktuell bana 
Höghuset är boll Nej 
Kaffet smakar beskt  Ja 
Vattnet rinner apa Nej 
Polisen åt äpplet Ja 
Hästen är i hagen Ja 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Tre stycken 
 
Ugnen är varm Ja 
Katten sitter kastrull Nej 
Överkastet ligger på sängen Ja 
Mannen åker blomma Nej 
Glaset äter banan Nej 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Två stycken 
 
Lisa springer dammsugare  Nej 
Giraffen har lång hals Ja 
Kvinnan bär kjol Ja 
Klockan tickar högt Ja 
Per öppnar dörren Ja 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Fyra stycken 
 
Farmor äter smörgås Ja 
Flygplanet åker duk Nej 
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Pappa kastar pil Ja 
Krister åker buss Ja 
Hunden skäller handduk Nej 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Tre stycken 
 
Pappret är vitt Ja 
Granen simmar fort Nej 
Frisören klipper hår Ja 
Tåget går på räls  Ja 
Tomten åker släde Ja 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Fyra stycken 
 
Grisen grymtar mu Nej 
Flickan sjunger vattnet Nej 
Busschauffören kör buss Ja 
Eva skriver fint Ja 
Olle äter glass  Ja 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Tre stycken 
 
Citron är surt  Ja 
Isen är blank  Ja 
Flickan äter telefon Nej 
Boken rullar flaska Nej 
Brevet ringer in Nej 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Två stycken 
 
Limpan flyger ballong Nej 
Sladd knyter råtta Nej 
Sjömannen är till havs  Ja  
Köttbullar är runda Ja 
Vatten är vått  Ja 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Tre stycken 
 
Mopeden simmar glasögon Nej 
Mormor är gammal Ja 
Garderoben är full med kläder  Ja 
Blomman står i fönstret Ja 
Fönstret rullar boll Nej 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Tre stycken 
 
Bollen rullar hage Nej 
Tjuven stal plasmateven Ja 
Pappa blev rosett Nej 
Pennan glöder aska Nej 
Bensin kostar pengar Ja 
Hur många av de fem meningarna var meningsfulla Två stycken 
 
Där är banan slut 
 
Baseline 2   
”Nu ska du bara köra och följa skyltarna och byt fil då du ser informationen på skyltarna. Kom ihåg att köra med gasen i 
botten under hela banan Är du redo att köra? Då kör vi.”  
Starta körsimulatorn och aktuell bana 
 
Där är banan slut 
Efter testet 
”Tack för att du medverkat. Nu skulle vi vilja att du svarar på några frågor.” 
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Vänd 

De sex faktorer som definieras nedan beskriver olika komponenter i den uppgift du har utfört. Uppgiften bestod av att 
förändra inställningar på klimatanläggningen samtidigt som du körde i körsimulatorn. 
Läs igenom definitionen av respektive faktor och gör sedan en bedömning genom att sätta ett kryss på sträcket. 
 
Var snäll och läs beskrivningarna noggrant! 
 
 
MENTALA KRAV 
1. Mentala krav innebär krav på tänkande och sökande efter information. Mycket låga mentala krav innebär att nästan 
ingen tankeverksamhet krävs. Mycket höga mentala krav innebär mycket tänkande och sökande efter information. Hur 
stora var dessa krav på tänkande och sökande efter information i denna uppgift? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
  låga                                                                                                             höga 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
FYSISKA KRAV 
2. Fysiska krav kan vara krav på precision, styra, rörlighet och uthållighet. Hur stora var kraven på fysisk aktivitet i denna 
uppgift? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
  låga            höga 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TIDSPRESS 
3. Med tidspress menas om det finns tillräckligt med tid för att genomföra uppgiften. Mycket låg tidspress innebär en 
uppgift som kan utföras långsamt och lugnt. Mycket hög tidspress innebär en uppgift som är hektisk och snabb. Hur stor 
var tidspressen under uppgiftens genomförande? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
             låg tidspress                                      hög tidspress 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
PRESTATION 
4. Hur bra tycker du att du klarade av uppgiften? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
             bra                      dåligt 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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MÖDA 
5. Med möda menas hur hårt du var tvungen att jobba (mentalt och fysiskt) för att nå din prestationsnivå. Mycket liten 
möda innebär att du kände dig obesvärad under utförandet av uppgiften. Mycket stor möda innebär att du kände dig 
ansträngd under uppgiften. Hur stor möda lade du ner på uppgiften? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
                             liten möda                  stor möda 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
FRUSTRATIONSNIVÅ 
6. En mycket låg frustrationsnivå innebär att du kände dig säker, uppiggad, belåten och/eller avslappnad när du utförde 
uppgiften. En mycket hög frustrationsnivå innebär att du kände dig osäker, nedstämd, irriterad och/eller stressad när du 
utförde uppgiften. Hur hög var din frustrationsnivå? 
 

Mycket    ----------------------------------------------------------------------------     Mycket 
  låg             hög 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vänd 

� Man    
� Kvinna 
 
Ålder 
�under 25 �25-39    �40-55    �över 55  
 
Hur lång är du? 
�under 150 cm    �150-160 cm    �161-170 cm    �171-180 cm    �181-190 cm    �över 190 cm 
 
 
Använder du glasögon/linser när du kör bil? 
� Ja     
� Nej 
 
Om ja, använder du dem nu? 
� Ja     
� Nej 
 
 
Har du körkort? 
� Nej 
� Ja B-körkort   sedan år............................. 
� Ja lastbilskörkort   sedan år............................. 
 
Hur ofta kör du ett motordrivet fordon?  
�Varje dag �Flera dagar i veckan    �Några gånger i månaden     �Några gånger per år    �Ytterst sällan 
 
Hur många mil/år kör du? 
�0 -500   �501 – 1000   �1001 – 3000   �mer än 3000 
 
 
Har du använt Scanias klimatanläggning i den nya serien? 
� Ja     
� Nej 
 
Om ja, hur ofta använder du Scanias nya klimatanläggning? 
�Varje dag �Flera dagar i veckan    �Några gånger i månaden     �Några gånger per år    �Ytterst sällan 
 
 
Har du spelat datorspel, liknade denna körsimulator?  
� Ja 
� Nej    
 
Om ja, hur ofta? 
�Varje dag �Flera dagar i veckan    �Några gånger i månaden     �Några gånger per år    �Ytterst sällan 
 
Hur många timmar/år spelar du datorspel som liknar denna körsimulator? 
�0 - 10   �11 – 60   �61 – 300   �mer än 300  
 
 
Brukar du utföra andra uppgifter samtidigt som du kör under normala trafikförhållanden? 
�Ja, alltid �Ja, ofta   �Ja, ibland     �Ja, ytterst sällan    �Nej, aldrig 
 
Om ja, i så fall vad? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tack för din medverkan! 
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Ny klimatanläggning 
 
Mentala krav 
Uppgifterna kan vara lite lättare för mig eftersom jag är van med symbolerna i mitt dagliga arbete. Inte så mycket tänka, bara 
göra. Då man såg panelen för första gången krävdes det lite mer än R-serie varianten. Svårt att se vad fläkthastigheter är 
innan jag ska ändra, vilket gör att det blir svårare att få en uppfattning om vart siffrorna står. Ju mer man kör och känner till 
instrumenten desto mindre behöver man tänka. Det svåraste var att komma ihåg vilken knapp som betydde vad. 
Fördelningsknapparna är enklare än det gamla vredet. Ovan vid placering av knappar. Alla knappar i nedre delen av panelen 
gjorde att jag fick söka mer, ev. är luftfördelningen enklare – tydligare. Det är lättare att hantera tryckreglage än vred. Att 
uppfatta uppgiften krävde mer mental kapacitet än att utföra den. Lättare om man är van vid panel. 
Fysiska krav 
Precision i att finna/trycka på rätt knapp, ingen styrka/rörlighet/uthållighet. Lite vingligt när man inte har något stöd för 
handen, det blir vingligt med utsträckt arm. Når ej fram till panel, måste sträcka mig. Precisionen lär man sig också i och men 
att man kör mer. Svårt att få precision på tex val av fläkt, många knappar som är lika och nära varandra. Fler positioner som 
handen skall styras till än med den gamla panelen. Samma som tidigare, svårt med rattutslaget. Knappar behöver mindre kraft 
för att manövreras.  
Tidspress 
Man bestämmer själv när man ska ställa in klimatet i lastbilen, därför är inte tidspressen så stor. Jag gjorde uppgiften då det 
kändes bra. Jag tror att jag tog den tid jag behövde vilet innebar att jag inte var klar med filbytet innan skylten. Först 
prioriterade jag fel – glömde att byta fil och koncentrerade mig på klimatanläggningen för mycket, när jag prioriterade rätt så 
kändes det inte så tidspressat. 
Prestation 
Jag kom inte ihåg vad alla knappar satt och vilken funktion de hade. Körningen blev nog lidande ibland men klimatet blev 
bra. Körde mest zick-zack i början. Lite svårare än tidigare, dock lättare med luftfördelningen. Tappade fokus på skyltarna på 
vägen vid något tillfälle. 
Möda 
Når ej fram till panel. Eftersom jag aldrig har sett knapparna tidigare krävdes stor koncentration för att komma ihåg och hitta 
knapparna under tiden jag körde. 
Frustrationsnivå 
Ingen bra körning! Överlag kände denna uppgift enklare än den i enkät 1. Knapparna i nedre delen som kunde förväxlas fick 
mig att känna högre frustrationsnivå. Om man är ovan att hantera nya reglage så blir man frustrerad under tidspress. 
 
 
Befintlig klimatanläggning 
 
Mentala krav 
Distributionsvredet ställde större krav (fläktvredet mindre). Det hade varit mer logiskt om ventilation på fötterna var kl 6 och 
de två kombinationslägena var på var sida om detta. Svårt att se ”gubbarna” till luftfördelningen. Känner igen klimatpanelen 
så det var lättare att förstå vad som ska göras. Jobbigt med rattarna, man skulle först se vart man skulle vrida och sen att man 
hamnat rätt. Körningen är ryggmärg, ej tänkande, klimat lite mer tänka och söka info. Hade förmodligen klarat uppgiften med 
luftens riktning om jag kunnat symbolerna sen tidigare, nu kom jag inte ihåg och behövde titta och fundera, dvs missa 
körningen. Enkelt att öka/minska temp och fläktstyrka, inte logiskt att fördela luft. Som relativt orutinerad förare så behöver 
man längre tid att få en känsla för reglagen. 
Fysiska krav 
Lättare att hitta vred än knappar. Når ej fram till reglaget, måste ändra körställning varje gång. Luftfördelningen var svårast 
eftersom man måste titta på symbolerna, övriga kändes lätta att hitta. Vredet för luftfördelning är oprecist, svårlästa små 
symboler, man skymmer symbolerna med handen. Svårt att styra rattutslaget. Man styr inte lika rakt när man ska justera 
klimatet samtidigt. Lättmanövrerade reglage. 
Tidspress 
Inte så stressigt men jag gjorde nog uppgifterna för snabbt. Man var tvungen att kolla två gånger. Man valde ju själv om det 
var lämpligt att utföra uppgift, men ändå tidspressat. Det beror på dålig rutin. 
Prestation 
Skulle inte i vanlig bilkörning ändra så mycket. Körde av vägfilen ibland, missade lite på luftfördelningen men jag gjorde 
nog fler uppgifter än förra gången. Vet om ett fel vid inställning av klimat blå pil/vit pil ej helt förstådd. Klarade inte av att 
hålla mig till filen. Skulle förmodligen gå bättre/kännas bättre om jag körde ett varv till. Jag kör inte lastbil dagligdags. 
Möda 
Svårare med ”rattar” istället för knappar som tidigare. Jag kör inte lastbil dagligdags. 
Frustrationsnivå 
Jobbigt att det blev fel ibland. Lite tävlingsnerv kändes positivt. Fick ingen ordning på det hela. Jag kör inte lastbil 
dagligdags. 
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