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Abstract 
 
Driver distraction, performance in a secondary drive task, and subjective workload was 
studied to examine the effect of complementary haptic feedback on 18 professional 
drivers in a simulated driver interface. The study was conducted as an experiment with 
repeated measures design. Driver distraction was measured with LCT (lane change 
test), performance in the secondary driver task with an experimental program, and the 
subjective workload with NASA-RTLX. In addition to this an interview was 
conducted. The study compared three types of feedback in a secondary driver task: 
visual only, visual with haptic ridges, visual with haptic ridges and textures. A dynamic 
rotary device was used for the secondary driver task. The results did not indicate any 
main differences between the three types of feedback even though a clear correlation 
between age and the sum of correct choices in the secondary driver task could be 
noticed. It was, however, found that the secondary tasks, regardless of feedback type, 
constituted a driver distraction explained by a gain in load on the working memory.  
 
Keywords: Haptic, Working memory, Feedback, Simulator, Workload 



Sammanfattning 
 
Förardistraktion, prestation i en sekundär föraruppgift samt subjektiv arbetsbelastning 
studerades för att undersöka effekten av kompletterande haptisk feedback på 18 
yrkeschaufförers prestation i ett simulerat förargränssnitt. Undersökningen utformades 
som ett experiment med upprepade mätningar. Förardistraktion mättes i LCT (lane 
change test), prestationen i den sekundära föraruppgiften i ett experimentprogram och 
subjektiv arbetsbelastning med NASA-RTLX. Utöver detta utfördes en komplett-
erande intervju. Undersökningen jämförde tre former av feedback i en sekundär 
föraruppgift: enbart visuell, visuell tillsammans med haptiska hack samt visuell till-
sammans med haptiska hack och textur. Den sekundära föraruppgiften löstes med ett 
dynamiskt multifunktionsvred. Resultatet indikerade ingen huvudeffekt av feedback 
även om ett visst samband mellan ålder och antal rätt i den sekundära föraruppgiften 
kunde urskiljas. Sekundäruppgiften, oavsett feedback, utgjorde dock en förardistraktion 
som kan förklaras av en ökad belastning på arbetsminnet.  
 
Nyckelord: Haptik, Arbetsminne, Feedback, Simulator, Arbetsbelastning 
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Inledning 
 
 Blinda personer har sedan länge haft nytta av taktila gränssnitt. Braille-skrift (blindskrift) 
är ett exempel där blinda med hjälp av taktil feedback har kunnat navigera i sin omgivning och 
använda exempelvis uttagsautomater och annan teknisk utrustning. Döva har kunnat höra med 
hjälp av vibrotaktila hjälpmedel. Ett vibrotaktilt instrument kan hjälpa döva människor att tolka 
ljud genom känselsinnet. Användare kan känna vibrationer av ljud och har då möjlighet att 
tolka ljudet utan att själv höra det (Johnson & Proctor, 2004). 
 Det har tidigare inte varit särskilt vanligt att människor utan syn- eller hörselhandikapp 
har använt sig av taktila gränssnitt. Med den tekniska utvecklingen av till exempel vibrotaktila 
hjälpmedel har användningen dock ökat markant då de ofta har vissa fördelar gentemot visuella 
och auditiva gränssnitt. Ett exempel på detta är en mobiltelefon med vibrator. 
Uppmärksamheten kan påkallas direkt utan att omgivningen störs. Dessutom kan vibrotaktila 
signaler tas emot samtidigt med visuella och auditiva signaler (Johnson & Proctor, 2004). 
 Repperger, Gilkey, Green, LaFleur, & Haas (2003) har i en studie i USA undersökt 
huruvida försökspersoner blir hjälpta av att få haptisk feedback i styrspaken på en militär 
flygsimulator vid landning av flygplan. Här gällde det alltså att se om haptisk feedback 
påverkade den primära föraruppgiften eller inte, det vill säga att landa ett flygplan utan att 
krascha. En oberoende variabel var om styrspakens haptiska funktion användes eller inte. Från 
uppgiftens utgångsläge befann sig försökspersonen i moln och kunde alltså inte se 
landningsbanan. Med den haptiska feedbacken påslagen kunde föraren ”känna” åt vilket håll 
som landningsbanan var belägen. Om den haptiska funktionen var avslagen hade föraren ingen 
ledtråd från spaken om var landningsbanan var. Studien visade på signifikanta skillnader i 
antalet krascher beroende på den haptiska feedbacken. När den användes minskade krascherna 
(Repperger et al., 2003). 
 Vid design av system med gränssnitt mot flygplanspiloter finns det sedan länge ett 
fungerande exempel på en inbyggd aktiv haptisk funktion. I vissa äldre typer av flygplan har 
piloter varnats för risken att vingarna kan ha varit farligt nära att tappa lyftkraften (stall) vid för 
hög anfallsvinkel på vingarna. Detta genom att reglaget som styr skev- och höjdroder 
(spaken/ratten) då har börjat vibrera. När detta har inträffat har piloten haft tid att häva det 
potentiellt farliga flygläget. När flygplansdesignen utvecklades för vissa flygplanstyper försvann 
denna analoga funktion. Stallvarningen kunde då till exempel konstrueras som en ljudsignal. 
För att göra det enklare för piloter att tolka en stallvarning har den ”gamla” typen av haptisk 
varning i reglaget avsiktligt byggts in i vissa flygplanstyper även om inte grunddesignen 
egentligen medger det (National Aeronautic and Space Administration, n.d.). 
 Militärflyget har i årtionden använt sig av tekniken med Head-Up Display (HUD). 
Tekniken har efterhand även implementerats inom den civila flygsektorn. HUD finns nu även 
i vissa bilmodeller (Figur 1).  
 

 
Figur 1. Head-Up Display i en bil (BMW). 
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 HUD innebär att viss väsentlig information som tidigare fanns tillgänglig på en 
instrumentbräda lyfts upp och projiceras på vindrutan rakt framför föraren. Då behöver denne 
inte titta bort från miljön utanför fordonet för att få till exempel hastighetsinformation. En 
grundtanke är att föraren ska kunna processa två bilder samtidigt. Fördelarna med HUD är för 
det första att de möjliggör övervakande av både miljö och display samtidigt och minimerar 
tiden som föraren måste titta ned på andra instrument. För det andra så kan ett instrument 
placeras på det objekt som det avser att efterlikna i den verkliga miljön, till exempel kan ett 
navigationsinstrument visa den planerade rutten på rätt ställe i förarens naturliga synvinkel. För 
det tredje kan en HUD konstrueras och placeras så att dess bild inte gör så att förarens ögon 
hela tiden måste omfokusera mellan miljön utanför och instrumentet. De nackdelar som finns 
med HUD är att den rör till i synfältet och displayen kan också vara svår att se mot bakgrunden 
i vissa situationer, exempelvis i motljus. En annan nackdel är att HUD minskar synbarheten 
hos objekt rakt bakom den. Det finns också risk att HUD kan ge ett kognitivt tunnelseende 
som kan göra det svårt att skifta uppmärksamhet från instrumentet till miljön utanför. Detta 
kan bero på det som i vissa lägen bedöms vara fördelarna med HUD; att föraren inte måste 
flytta blicken med fysisk rörelse (Johnson & Proctor, 2004). 
 Det finns exempel på biltillverkare som har fått ut bilar på marknaden med aktiva 
taktila gränssnitt. Thorslund, Anund, & Hjälmdahl (2006) har utvärderat ett fordonsbundet 
varningssystem hos biltillverkaren Citroën. I bilmodellerna C4 och C5 har Citroën infört ett 
system som varnar trötta och ouppmärksamma förare. I utvärderingen framgår att 10 – 20 % av 
alla olyckor kan förklaras av sömnbrist hos förare. På vissa vägar finns det avåkningsvarnare 
inbyggt i vägen i form av frästa räfflor i vägbanan. Alternativet till räfflorna i vägbanan, som 
Citroën har infört, är att simulera räfflorna i bilen genom vibrationer i förarstolen. Det fungerar 
i stora drag så att bilen har ett antal sensorer under bilen som känner av om föraren oavsiktligt 
korsar en mitt- eller kantlinje. Systemets aktivering är beroende av vissa parametrar som 
hastighet och användning av blinkers för att minska antalet felaktiga aktiveringar. Den 
ouppmärksamme föraren uppmärksammas av en vibration i sätet på den sida där hon eller han 
överskridit den målade väglinjen. Tanken är att föraren ska få tid att reagera på den potentiella 
faran. 
 Johnson & Proctor (2004) har argumenterat för att det finns utrymme för att använda 
taktila gränssnitt i större omfattning i fordon eftersom denna miljö är fylld av visuella och 
auditiva gränssnitt. I fordon skulle taktila gränssnitt kunna komplettera signaler och styra 
uppmärksamheten till de ställen där till exempel visuell information visas. Detta skulle kunna 
leda till förkortade reaktionstider och högre trafiksäkerhet. 
 
 
Problembeskrivning 
 
 Förare av bilar och andra fordon har som primär uppgift att framföra sitt fordon 
trafiksäkert i interaktion med andra trafikanter. En uppgift som innehåller handhavande av ratt, 
pedaler, växelspak med mera, alltså de allra nödvändigaste uppgifterna. I praktiken ingår dock 
även fler uppgifter som är av mer sekundär natur. Det kan handla om att reglera 
klimatanläggning, ställa in radiokanaler, navigeringssystem et cetera. 
  Idag styr föraren dessa sekundära uppgifter på flera olika sätt. Det kan vara genom 
knappar, vred, reglage och liknande som var för sig har specifika uppgifter. Till exempel för att 
ställa in temperaturen måste föraren fokusera på ett reglage och för att ställa in radiokanaler på 
ett annat. En del biltillverkare har som ett led i försöken att förenkla för föraren börjat använda 
sig av så kallade multifunktionsvred. I praktiken innebär detta att ett och samma reglage kan 
styra flera av de sekundära uppgifterna. 
 För att styra multifunktionsvred används idag ofta en display med ett menysystem där 
föraren med hjälp av synen kan inhämta den information som behövs för att lösa en specifik 
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uppgift. Fördelen med den här typen av system är att föraren får lättare att hitta placeringen av 
reglaget jämfört med att behöva lokalisera en knapp eller ett vred bland många andra. Allting 
samlas på ett och samma ställe. Problemet med den här typen av lösningar är att det ställer höga 
krav på design av menysystem och vredet i sig. Även att förarens fokus riktas bort från vägen 
och mot skärmen innebär ett problem till följd av åsidosatt körsäkerhet. Problemet med att 
uppmärksamheten riktas bort från vägen är aktuellt vid alla typer av lösningar för att styra 
uppgifter av sekundär natur i ett förargränssnitt. För att minimera de sekundära uppgifternas 
åverkan på de primära kan systemen förbättras. Ett led i förbättringarna är att anpassa systemen 
efter människans kognitiva förutsättningar.  
 
 
Tidigare forskning 
 
 Tidigare forskning i förarmiljö där användargränssnitt med taktil feedback studerats har 
visat att taktil information inte används aktivt då även visuell information tillhandahålls av 
gränssnittet. Det har också visats att användandet av enbart taktil feedback är tidskrävande och 
utgör en kognitiv belastning på föraren (Rydström, Grane, & Bengtsson, 2007).  
 Grane och Bengtsson (2005) har presenterat resultat som indikerar att gränssnitt som 
kombinerar grafisk och taktil information är att föredra framför gränssnitt som enbart 
presenterar grafisk eller taktil feedback. Den kombinerade grafiska och taktila feedbacken leder 
till färre antal vridfel och en lägre arbetsbelastning än vad enbart grafisk eller enbart taktil 
feedback gör.  
 Rydström & Bengtsson (in press) har lagt fram resultat som visar att överföring från 
haptik- till synmodaliteten går lättare än det motsatta; från syn- till haptikmodaliteten. Detta 
framkom i ett experiment där ett haptiskt multifunktionsvred och en datorskärm användes för 
att förmedla feedback till försökspersoner och förklaras med att syninformation är mer 
användbart för att lokalisera och välja texturer i en meny.  
 
 
Syfte och undersökningsfrågor 
 
 Syftet med denna undersökning är att studera hur feedback i en sekundär föraruppgift 
påverkar yrkeschaufförers prestation i ett simulerat förargränssnitt. 
 
 Frågeställningarna som ska besvaras är hur feedback som presenteras (a) enbart visuellt, 
(b) visuellt tillsammans med haptiska hack, och (c) visuellt tillsammans med haptiska hack och 
textur från ett multifunktionsvred i ett förargränssnitt påverkar: 
 

• Förarprestation i primär- respektive sekundäruppgift 
• Subjektiv arbetsbelastning 
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Teoretisk referensram 
 
Den haptiska modaliteten 
 
 Den haptiska modaliteten fungerar redundant tillsammans med synen, med andra ord 
förstärker känseln synens intryck när det gäller spatial kunskap om omvärlden. För blinda 
människor fungerar den haptiska modaliteten som ett substitut för synen. Dessa personer kan 
fungera tämligen självständigt med hjälp av känseln. På grund av detta ses känsel som ett starkt 
och effektivt sinne. För dem med normal syn är det dock så att synen är det sinne som 
dominerar i de allra flesta fall (Hatwell, 2003a).  
 Människans sinnen är inte jämbördiga på så sätt att en person alltid rankar till 
exempelvis taktil information lika högt som till exempel visuell information. I många fall har 
visuell information företräde och detta fenomen kallas för visuell dominans. Visuell dominans 
hänvisar till de situationer då motsägande visuell och annan stimulans drabbar en person 
samtidigt. Personer kan då, ibland felaktigt, acceptera visuella stimuli och personen tolkar då 
felaktigt sin uppfattning om vad som egentligen sker. Ett vanligt exempel på visuell dominans 
kan enkelt observeras i en bil. Om en person sitter parkerad i ett fordon och hela hans eller 
hennes synfält är blockerat av ett annat fordon bredvid som plötsligt åker iväg så känns det, 
felaktigt, som om det egna fordonet börjar åka iväg. De mesta av forskningen om 
uppmärksamhet har gällt de visuella och auditiva sinnesmodaliteterna (Johnson & Proctor, 
2004). 
 När det uppstår spatiala perceptuella konflikter mellan känsel och syn löses det med en 
kompromiss där den visuella dominansen avgör. Det finns dock ingen generell dominans där 
ett sinne ständigt dominerar över ett annat. I fall där känseln är överlägsen synen och det 
uppstår konflikter sker en kompromiss där den taktila dominansen avgör (Hatwell, 2003c).  
 Överföring av information mellan sinnesmodaliteter har visat sig gå lättare från haptik 
till syn än det omvända (syn till haptik). Överföring av information från en mer dominant- till 
en mindre dominant modalitet (från syn till haptik) tycks framtvinga en speciell process för att 
översätta från en kod till en annan. Ifall överföringen av information istället inbegrep textur, 
där känsel är minst lika effektivt som syn, och överförs från känsel till syn så sker överföringen 
lättare. Det är som att ingen översättning behövs (Hatwell, 2003c). 
 Det har även visat sig att intramodal prestation är överlägsen intermodal prestation. 
Detta tyder på att överföring mellan modaliteter har en kostnad som försämrar prestationen, 
exempelvis den process som krävs för att översätta från syn till känsel. Dock är det så att denna 
kostnad endast gör sig gällande i uppgifter som rör det explicita minnet; det implicita minnet är 
inte lika känsligt för överföringar mellan sinnesmodaliteter. Då ingen försämring noteras i 
överföring av texturinformationen från känsel till syn tyder det på att kostnaden är kopplad till 
den ojämna effektiviteten hos modaliteterna när det gäller spatiala uppgifter (Hatwell, 2003c). 
 
 

Perception  
 
 Människans händer ses dels som ett perceptuellt system som samlar in information men 
även som ett motoriskt system som utför handlingar. Beträffande taktil perception skiljs 
handling för perception och perception för handling åt. Handling för perception innebär att en 
handling utförs och känseln används för att samla in information och utforska omgivningen. 
Perception för handling i sin tur innebär att individen med stöd av taktil perception erhåller 
feedback som förtjänar en handling. Perception och handling är starkt sammankopplade i den 
taktila modalitetens haptiska funktion (Hatwell, 2003a).  
 Det haptiska systemet är mycket dynamiskt vilket möjliggör variation. Det går att 
variera från att känna med fingerspetsen till att känna med hela handens yta, från att endast 
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använda en av händerna till att använda båda. Hur vi använder oss av haptik är starkt beroende 
av vilket stimuli som våra handlingar är riktade mot, dess storlek, form, volym med mera 
(Hatwell, 2003b). 
 Lederman och Klatzky (refererad i Hatwell, 2003b) visade att då aktiv handling för 
perception används så har, beroende av vilket objekt som utforskas, sex olika procedurer 
identifierats; dessa är: 
 

• Lateral rörelse (känna textur) 
• Tryck (känna objektets hårdhet) 
• Statisk kontakt (känna temperatur) 
• Icke-stödd hållning (känna vikten) 
• Omgivande hållning (känna helhetens form och volym) 
• Följa konturer (känna helhetens form samt den exakta formen) 

 
 Dessa procedurer används för att utforska ett objekt, vilken som används är beroende 
av vilket objekt är. Procedurerna går inte att använda samtidigt då det är motoriskt omöjligt 
vilket tyder på att handling för perception är sekventiell till sin natur och därmed mer 
tidskrävande än visuell perception (Lederman & Klatzky refererad i Hatwell, 2003b). 
 Lederman och Klatzky (refererad i Hatwell, 2003b) observerade även två olika faser i 
den strategi som vuxna använder sig av för att utforska objekt med hjälp av haptik. Till att 
börja med används en generell icke specialiserad teknik där hela handen används för att samla 
in relativt vag information för att få en övergripande kunskap om objektet. Efter detta används 
en mer specialiserad teknik där de sex olika procedurerna används sekventiellt. 
 
 

Mönsterigenkänning 
 
 I det dagliga livet interagerar människor kontinuerligt med objekt genom känselsinnet. 
Ett tydligt exempel på detta är när vi växlar i en bil utan att vi behöver ta ögonen från vägen. 
Att människor klarar av att känna igen familjära objekt med känseln har varit känt sedan länge. 
Redan 1985 dokumenterade Klatzky, Lederman, & Metzger (refererad i Klatzky & Lederman, 
2003) att människor med hjälp av känseln kunde fastställa namnet på 100 objekt nästintill 
felfritt. Detta sker med en responstid på 2 sekunder eller mindre (Klatzky & Lederman, 2003). 
 Objektidentifikation med hjälp av känseln sker inte enbart genom att samla in 
information från objektet. Identifieringen sker även i kombination med teoridrivna processer 
bestående av våra förväntningar baserade på kontext och tidigare erfarenheter (Klatzky & 
Lederman, 2003).  
 
 
Multikomponentmodell över arbetsminnet 
 
 Arbetsminnesmodellen avser att visa hur information temporärt lagras, bearbetas och 
bibehålls i arbetsminnet (Baddeley, 2001). Ursprunget till modellen härstammar från Baddeley 
och Hitch (1974) som föreslog att arbetsminnet bestod av tre komponenter: (a) den centrala 
exekutiven, (b) det visuospatiala klotterblocket och (c) den fonologiska loopen. Sedan dess har 
modellen utvecklats och arbetsminnet kartlagts ytterligare. Modellen över arbetsminnet, se 
figur 2, består numera av fyra komponenter: (a) den centrala exekutiven, (b) det visuospatiala 
klotterblocket och (c) den fonologiska loopen, samt en (d) episodisk buffert. Dessa 
komponenter har förutom inbördes kopplingar även kopplingar till system utanför modellen 
såsom långtidsminne och de system där vi varseblir information (Baddeley, 2001). Den centrala 
exekutiven har en övergripande funktion där den fonologiska loopen och det visuospatiala 
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klotterblocket är underliggande slavsystem. Den episodiska bufferten kan kombinera 
information från det två slavsystemen med information från långtidsminnet (Baddeley, 2001). 
 Arbetsminnet i sin helhet fungerar som ett understöd till komplexa kognitiva 
funktioner såsom inlärning, slutledning samt förståelse av olika slag (Allen, Baddeley, & Hitch, 
2006). 
 

 
Figur 2. Baddeleys utvecklade arbetsminnesmodell (Nyberg, 2002). 

 
 

Centrala exekutiven  
 
 Hur den centrala exekutiven fungerar är inte helt utrett; ofta har funktioner som inte 
passar in i övriga delar av modellen hänvisats hit utan några egentliga bevis. Den har fungerat 
som en samlingsplats för sådant som ännu inte studerats närmare. Klart är dock att exekutiven 
fungerar som ett gränssnitt mellan underliggande slavsystem och långtidsminnet. Exekutiven 
själv saknar lagringskapacitet (Baddeley, 2001). 
 Den centrala exekutiven betraktas som ett i första hand uppmärksamhetsstyrande 
system. Samtliga uppgifter som involverar arbetsminnet förutsätts göra anspråk på exekutivens 
resurser. Hur stor del av resurserna som används är beroende av uppgiftens beskaffenhet. 
Generellt sett ställer uppgifter där den fonologiska loopen är aktiverad lägre krav på exekutiven 
än uppgifter där det visuospatiala klotterblocket används. Detta på grund av att människor har 
mer träning i att använda talbaserad information än vad de har i att använda spatial information. 
Även hur informationen behandlas i arbetsminnet ställer olika krav på exekutiven, att bibehålla 
information förbrukar till exempel mindre resurser än att bearbeta den. Att använda 
arbetsminnet till att lösa flera uppgifter parallellt använder mer av exekutivens resurser än att 
endast lösa en enskild uppgift (Nyberg, 2002).  
 Den uppmärksamhetskontroll exekutiven har delas in i delprocesser; dessa är 
uppmärksamhetsfokusering, uppmärksamhetsdelning, och uppmärksamhetsomkoppling. 
Uppmärksamhetsfokusering innebär att den centrala exekutiven fokuserar tillgänglig 
uppmärksamhetskapacitet. Värt att nämna är också att inte alla varianter av kognitiva uppgifter 
är beroende av den här funktionen. Exekutivens förmåga att dela på uppmärksamhetsresurserna 
innebär i praktiken exempelvis att människan kan använda den fonologiska loopen och det 
visuospatiala klotterblocket samtidigt. Uppmärksamhetsomkoppling är inte enbart förknippat 
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med exekutiven utan hänger även samman med den fonologiska loopen. Det är alltså inte helt 
klarlagt huruvida fenomenet är att anse som en exekutiv process eller inte (Baddeley, 2001).  
 
 

Fonologiska loopen  
 
 Den fonologiska loopen förutsätts innehålla två delsystem; en temporär lagringsenhet 
samt ett repetitionssystem för att uppdatera informationen i lagringsenheten. Systemet har även 
direkta kopplingar mot språkfunktionen samt mot den centrala exekutiven (Baddeley, 2001).  
 Information i den temporära lagringsenheten antas försvinna över en period av två 
sekunder. För att förmå informationen att lagras över en längre period används det andra 
delsystemet (repetitionssystemet). I praktiken innebär detta att vi lagrar i den temporära 
lagringsenheten och repeterar i repetitionssystemet för att förlänga lagringstiden. Den 
fonologiska loopen är alltså ett aktivt system för temporär lagring av främst verbal information 
(Baddeley, 2001).  
 Uppdateringen som äger rum i repetitionssystemet sker genom subvokal artikulering, 
med andra ord genom en tyst upprepning för sig själv. I det fall där all information i 
lagringsenheten går att uppdatera inom tidsgränsen på två sekunder så finns ingen övre tidsgräns 
för hur länge informationen går att behålla i arbetsminnet. Det är alltså inte tiden som 
informationen befinner sig i arbetsminnet som är avgörande för hur länge den hålls kvar utan 
det är den aktiva repetitionen som är avgörande (Nyberg, 2002). 
 
 

Visuospatiala klotterblocket  
 
 Detta systems funktion antas vara att temporärt bevara och manipulera visuo-spatial 
information. Systemet har en central roll i lösningen av problem som rör den visuospatiala 
förmågan såsom linjer, ytor, rymder, och dess förhållande till varandra. Dess roll är även central 
beträffande spatialfunktioner som rör den rumsliga orienteringen. Klotterblocket antas även ha 
direkta kopplingar till funktionen för visuell faktainformation och till den centrala exekutiven 
(Baddeley, 2001).  
 Det visuospatiala klotterblocket fungerar som ett komplement till den fonologiska 
loopen. Med stor sannolikhet arbetar den även på motsvarande sätt med lagring och 
uppdatering, men med information av visuospatial natur (Nyberg, 2002). 
 Det visuospatiala klotterblocket ses även som ett gränssnitt eller en förbindelselänk 
mellan visuell och spatial information. Informationen kan komma dels från våra sinnen men 
även från långtidsminnet; klotterblocket agerar alltså både med ny information men också med 
lagrad information. Som förbindelselänk buntar klotterblocket ihop visuell information med 
liknande information av motorisk, taktil och haptisk beskaffenhet (Baddeley, 2001).  
 Baddeley (2001) tar även upp att det har utförts en hel del undersökningar för att se om 
den visuospatiala klotterblocket går att dela upp i två separata system, ett visuellt och ett 
spatialt. Det finns dock fortfarande bevis starka nog för att bibehålla synen på det visuospatiala 
klotterblocket som ett multikomponent delsystem inom ramen för modellen av arbetsminnet.  
 
 

Episodiska bufferten  
 
 Den episodiska bufferten är en begränsad lagringsenhet som använder multimodal kod. 
Den klarar med andra ord av att behandla intryck från flera olika modaliteter såsom att 
exempelvis kombinera visuell och auditiv information. Den är episodisk på så vis att den kan 
hålla episoder eller scener i arbetsminnet. Som buffert fungerar den så att den tillhandahåller en 
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begränsad förbindelselänk mellan system som använder sig av olika koder. Den episodiska 
bufferten fungerar som en minneshjälp och har direkta kopplingar till det episodiska 
långtidsminnet och till den centrala exekutiven. Med hjälp av exekutiven kan den episodiska 
bufferten kombinera information från det båda slavsystemen med information från 
långtidsminnet (Baddeley, 2001). Den episodiska bufferten har tillsammans med den centrala 
exekutiven även associerats med funktioner som sammankopplar minnet med medvetandet 
(Nyberg, 2002). 
 
 
The time-based resource-sharing (TBRS) model 
 
 Barrouillet, Berardin, och Camos (2004) föreslog en ny modell som redogör för 
arbetsminnesspannet hos vuxna; den så kallade TBRS modellen. Modellen tar även hänsyn till 
kognitiv belastning, och för detta spelar tidsaspekten en central roll (Barrouillet, Berardin, 
Camos, Portrat, & Vergauwe, 2007). 
 Enligt Barrouillet et al. (2007) baseras modellen på fyra huvudsakliga antaganden, vilka 
är: 
 

1. I det flesta uppgifter som rör arbetsminnesspannet är processande och bibehållning av 
information beroende av samma begränsade resurs, den uppmärksamhet som är 
involverad i frivilligt kontrollerade processer. 

2. Flertalet av de grundläggande kognitiva åtgärder som involveras i processande och 
bibehållande av information kan endast ske en i taget; vilket beskrivs som en 
uppmärksamhetsbegränsning.  

3. I det specifika föremål i minnet vilket uppmärksamheten är fokuserad gentemot sker en 
aktivering, men då uppmärksamheten riktas åt ett annat håll sker en tidsrelaterad 
utsläckning av den aktiveringen. 

4. Till följd av det andra och tredje antagandet i modellen sker uppmärksamhetsdelning 
genom en snabb och kontinuerlig skiftning av fokus mellan processande och 
bibehållning. Övergången mellan processande och bibehållning antas ske i de korta 
pauser som uppstår då konkurrerande processer sker. Antagandet bygger även på att en 
given uppgift nästintill aldrig är så krävande att den oavbrutet är i behov av 
uppmärksamhet.  

 
 

Arbetsminnets struktur 
 
  Barrouillet et al. (2007) tänker sig att: 
 

• Det finns ett centralt system som har hand om mentala processer.  
• Det systemet kännetecknas av att det fungerar sekventiellt.  
• Att minnesspår får en försämring som är tidsrelaterad då den sker medan systemet är 

sysselsatt med att processa sekundära uppgifter.  
 
 All aktivitet upptar dock inte detta centrala system i samma utsträckning vilket tyder på 
att det endast är involverat i centrala processer (exekutiva funktioner) (Barrouillet et al., 2007). 
Systemet är i viss utsträckning synonymt med den centrala exekutiven Baddeley & Hitch 
(1974) föreslog. Precis som Baddeley & Hitch (1974) ansats har vidareutvecklats och förfinats, 
se Baddeley (2001), så är även Barrouillet et al. (2007) ansats en vidareutveckling av konceptet 
för den centrala exekutiven.  
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 Barrouillet et al. (2007) antar att den centrala exekutiven formar, bibehåller, och 
omvandlar temporära representationer som hålls i arbetsminnet. De temporära 
representationerna integrerar information från flera olika källor. Exekutiva funktioner såsom 
uppmärksamhetsskiftning, fokusering, minnesåterhämtning, uppdatering av information, 
övervakning, hämning och val av respons, är samtliga processer som väljer och kombinerar de 
finesser som krävs för att forma arbetsminnesrepresentationer (Barrouillet et al., 2007). 
 Modellen gör gällande att det finns begränsningar i systemet. För det första att det finns 
ett maximalt antal finesser som kan integreras för att forma en representation. För det andra att 
två exekutiva processer inte kan ske samtidigt. För det tredje, så fort uppmärksamheten riktas 
bort från den temporära representationen så sker en tidsrelaterad försämring av representationen 
(minnet) (Barrouillet et al., 2007). 
 
 

Kognitiv belastning  
 
 Innebörden av kognitiv belastning i TBRS modellen har att göra med i vilken 
utsträckning som uppmärksamheten riktas mot en specifik uppgift. I de fall där uppgiften 
kräver en kontinuerlig sysselsättning av uppmärksamheten så blir den kognitiva belastningen 
hög då detta medför att skiftningen av uppmärksamhet hindras. Andra uppgifter som inte ställer 
lika höga krav på uppmärksamheten tillåter pauser samt att uppmärksamheten riktas mot andra 
aktiviteter. Dessa uppgifter innebär en låg kognitiv belastning och bör upplevas som mindre 
krävande (Barrouillet et al., 2007). 
 Den kognitiva belastning som är aktuell i en given uppgift stämmer överens med den 
tid som uppgiften upptar uppmärksamheten och under den tid som uppmärksamheten upptas 
hindras konkurrerande aktiviteter som är beroende av centrala processer såsom exempelvis att 
uppdatera minnet. Kognitiv belastning i TBRS modellen varierar som en funktion av den 
proportion av tid under vilken uppmärksamheten fångas (Barrouillet, et al., 2007). 
 
 
Felhandlingar 
 
 Reason (1990) har konstruerat en modell där fel kan begås vid olika prestationsnivåer. 
Han kallar modellen för Generic Error-Modelling System (GEMS). Felen kan inträffa under 
tre olika prestationsnivåer. På den färdighetsbaserade nivån kännetecknas prestationerna av att 
den avsedda aktiviteten sker utan medvetna kontroller i ett slags automatiserat beteende. De 
andra två prestationsnivåerna är den regelbaserade nivån respektive den kunskapsbaserade 
nivån. Färdighetsbaserade fel och regelbaserade misstag skiljer sig på ett sätt från 
kunskapsbaserade misstag. Prestationer på färdighets- och regelbaserade nivåer kännetecknas av 
feedforward, som har sin förklaring i att beteendet styrs av tidigare kunskap. På 
kunskapsbaserad nivå sker kontroller med hjälp av feedback på grund av att det på denna nivå 
saknas såväl schemata som tillämpliga regler som skulle behövas för problemlösningen. 
 I mänskliga prestationer sker till antalet de flesta händelserna på den färdighets- och den 
regelbaserade nivån. Detta leder till att de flesta fel också inträffar på dessa nivåer. GEMS 
bygger på det kända psykologiska faktumet att människor alltid först väljer att lösa sina problem 
med hjälp av schemata och tillämpliga regler före de använder sig av mer resurskrävande 
optimala beräkningar. Om ett fel uppstår i det automatiserade beteendet blir nästa steg att leta 
efter en lösning på den regelbaserade nivån. Människor söker alltid efter en lösning på den 
regelbaserade nivån innan de försöker att finna lösningen på den mer krävande 
kunskapsbaserade nivån (Reason, 1990).  
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Attribution 
 
 Enligt attributionsteorin kan reaktioner och handlingar förklaras utifrån hur 
verkligheten upplevs hos människor (Egidius, 2005). Begreppet fenomenologisk kausalitet 
förekommer och med det avses att orsakerna till människors reaktioner beror på hur de 
uppfattar sig själva och omvärlden. I attributionsteorin görs några antaganden: 
 

• Människor fäster sig vid framträdande orsaker och bortser från andra. 
• Människor tillskriver andras beteenden till deras inre ansträngningar när beteendet 

uppfattas som svårt. 
• Människor tillskriver egna lyckade händelser till den egna förmågan och andras lyckade 

händelser till externa omständigheter. 
• Människor skyller egna misslyckanden på externa omständigheter och andras 

misslyckanden på deras oförmåga. 
 
 
Omedveten inlärning 
 
 Inlärning utan avsikt kallas med andra ord för implicit inlärning. Implicit inlärning, i 
motsats till explicit inlärning, kännetecknas av att den som lärt sig något inte själv är medveten 
om att den egna prestationen har förbättrats. Även om personer inte instrueras att leta efter 
regulariteter, eller mönster i aktiviteter så kan de i vissa fall efterhand bli medvetna om att 
sådana finns.  Implicit inlärning kan ske trots att uppmärksamheten är riktad mot en annan 
aktivitet om uppgiften inte är för svår. Om uppgiften kräver inlärning som är tvetydig och av 
svårare karaktär verkar det krävas att uppmärksamheten riktas mot uppgiften (Johnson & 
Proctor, 2004). 
 Inlärning som sker när en person stegvis lär sig att till exempel simma involverar 
procedurminnet. Detta skiljer sig från det vanliga deklarativa inlärningen av exempelvis 
instruktioner och fakta. En persons egen medvetenhet om färdigheter som bygger på 
procedurminnet kan bara visas utåt, det är inte tillgängligt för medveten introspektion 
(Robinson-Riegler & Robinson-Riegler, 2004). 
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Metod 
 
Försökspersoner 
 
 Till experimentet engagerades 18 yrkeschaufförer med chaufförserfarenhet som sträckte 
sig från ett år till 37 år (M = 10,5, SD = 9,3) som försökspersoner. Figur 3 visar att åtta av 
försökspersonerna hade körkortsbehörighet BE/CE/DE, sju hade B, en hade B/C, en hade 
B/D och en hade B/C/D. Urvalsgruppen bestod av två kvinnor och 16 män. Den yngste 
försökspersonen var 26 år och den äldste 64 år (M = 39,2, SD = 11,7). Samtliga utom fyra var 
högerhänta.  
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Figur 3. Försökspersonernas körkortsbehörigheter med undantag för A-behörighet1. 

 
 
Material 
 

Laboratorieutrustning 
 
 Körsimulatorn som användes för primäruppgiften, Figur 4, var Lane Change Test 
(LCT) (ISO 26022). LCT används för att mäta förardistraktion. Körsimulatorn var installerad 
på en PC. Skärmen där körsimulatorprogrammet visades var 19 tum stor och av widescreen 
modell. För att styra körsimulatorn användes ratt med tillhörande pedaler (Logitech momo 
racing force feedback wheel).  
 

 
Figur 4. Illustration av den primära uppgiften, Lane Change Test (LCT). 

                                                 
1 B = personbil, C = tung lastbil, D = buss, BE = personbil med släpfordon oavsett vikt, CE = tung lastbil med 
släpfordon oavsett vikt, DE = buss med släpfordon oavsett vikt 
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 För den sekundära uppgiften användes ett experimentprogram som kördes med 
Macromedia Director 8.5 (Adobe Systems Inc., USA). Programmet var installerat på en PC 
som kopplats till två stycken skärmar, hörlurar och ett multifunktionsvred. En av skärmarna var 
19 tum stor och där visades de experimentella uppgifterna grafiskt. Den andra skärmen var 6,4 
tum stor och där presenterades den sekundära uppgiften i skrift, till exempel locate A. Samma 
instruktion presenterades även i hörlurarna genom att en röst från experimentprogrammet läste 
upp instruktionen. I hörlurarna spelades också en ljudslinga (pink noise) för att stänga ute 
störande ljud som producerades av multifunktionsvredet, övrig utrustning samt ljud som 
härstammande från källor utanför laboratoriemiljön. Vredet, ett dynamiskt programmerbart 
haptic rotary device (ALPS Haptic Commander, ALPS Automotive Products Division, Japan) 
hade en diameter på 3,5 centimeter och var vrid- och tryckbart (Figur 5 och Bilaga 1).  
 

 
Figur 5. Laboratoriemiljön med (1) hörlurar, (2) ratt, (3) multifunktionsvred, (4) skärm för primäruppgift, (5) 
skärm för skriftliga instruktioner och (6) skärm för sekundäruppgift. 

 
 

Förardistraktion 
 
 Förardistraktionen mättes genom att LCT registrerade avvikelsen mellan en optimal 
körning och den körning som försökspersonerna gjort. För att räkna ut avvikelsen användes ett 
analysverktyg som var kopplat till LCT. De två omgångarna med endast primäruppgift 
användes för att räkna ut en genomsnittlig avvikelse. 
 
 

Prestation på sekundäruppgift 
 
 Data för sekundäruppgiften samlades in automatiskt i experimentprogrammet. Data 
bestod av information om antal uppgifter som lösts, antal och typ av fel samt den tid som varje 
uppgift tagit i anspråk. 
 De två olika typer av fel som programmet gjorde skillnad på var vrid- och tryckfel. Ett 
vridfel registrerades då försökspersonen vred förbi ett korrekt val utan att trycka och ett tryckfel 
registrerades då personen gjorde ett felaktigt val, med andra ord tryckte vid fel textur. 
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Subjektiv arbetsbelastning 
 
 Efter att försökspersonerna genomgått en experimentell betingelse (primär- och 
sekundäruppgift) ombads de att fylla i enkäten NASA-RTLX. Sammanlagt fyllde 
försökspersonerna i tre identiska enkäter; en efter varje genomförd experimentell betingelse.  
 
 

Enkät 
 
 Det vanligaste sättet att mäta subjektiv arbetsbelastning baseras på antagandet att 
människor korrekt kan rapportera hur stor deras arbetsbelastning var efter de utfört en uppgift. 
Subjektiva mätningar är relativt enkla att utföra, de är billiga och har hög validitet (Johnson & 
Proctor, 2004). 
 En av de mest använda metoderna är National Aeronautic and Space Administration 
Task Load Index (NASA-TLX). Det är en flerdimensionell metod bestående av sex olika 
skalor där var och en av dem har visat sig bidra till den subjektivt upplevda arbetsbelastningen. 
Enklare endimensionella mätmetoder kan vara lika ändamålsenliga som flerdimensionella 
metoder men trots det är NASA-TLX en ofta använd metod (Johnson & Proctor, 2004). 
 Enkäten NASA-RTLX (Raw Task Load Index) (Byers, Bittner & Hill, 1989) är en 
förenklad version av NASA-TLX och användes för att mäta subjektiv arbetsbelastning (Bilaga 
2). Enkäten innefattar sex frågor där försökspersonerna skattar sig själva på en skala från 0 – 
100. Frågorna behandlar sex belastningsfaktorer (mentala krav, fysiska krav, tidspress, 
prestation, möda och frustrationsnivå) och försökspersonernas skattning görs genom att de 
markerar med ett kryss på en 100 millimeter lång linje där 0 innebar mycket låga, mycket 
dåligt eller mycket låg och 100 mycket höga, mycket bra eller mycket hög. Från skalans vänstra 
sida mättes sedan med en linjal avståndet till det ifyllda krysset.  
 
 

Intervjudata 
  
 En intervju inleddes med en öppen fråga om försökspersonernas generella intryck och 
spontana reaktioner i direkt anslutning till experimentet. Intervjufrågorna, Bilaga 3, var 
förutbestämda för att följa upp två teman. Dessa var hur feedback uppfattades och vilka 
prioriteringar och strategier som försökspersonerna använde under experimentets gång. Efter 
detta fick försökspersonerna svara på fyra skattningsfrågor som rörde teknikintresse och 
datoranvändning samt i vilken grad de var tävlings- eller prestationsinriktade. Dessa frågor 
besvarades på en skala mellan 1 och 5 där 1 innebär inte alls/ingen alls och fem i mycket hög 
utsträckning/mycket stor erfarenhet/i mycket hög grad. Avslutningsvis ställdes frågor om 
demografiska fakta som kön, ålder, handpreferens, utbildningsnivå, yrke, körkortsbehörigheter, 
antal år med körkort och antal år som yrkeschaufför. 
 
 
Experimentdesign  
 
 Experimentet utformades med inompersondesign. Den oberoende variabeln i 
experimentet var de tre olika formerna av feedback (enbart visuell, visuell tillsammans med 
haptiska hack, samt visuell tillsammans med haptiska hack och textur) som tillhandahölls i den 
sekundära uppgiften. De beroende variablerna i experimentet var förardistraktion, prestation på 
den sekundära uppgiften och ett subjektivt mått på mental arbetsbelastning.  
 I syfte att minska repetitionseffekter genomfördes en motbalansering. McQueen och 
Knussen (2006) varnar främst för effekten av ordningsföljd vilket innebär att den ordning 
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vilken försökspersonerna genomför de experimentella betingelserna i kan påverka resultatet. En 
betingelse kan förbättra resultatet i en annan betingelse men inte i en tredje. Eller att 
erfarenheten från en tidigare betingelse försämrar resultatet i en efterkommande. Den mest 
självklara repetitionseffekten är en generell träningseffekt vilken heller inte går att eliminera 
genom motbalansering. Motbalansering begränsar antalet försökspersoner som en eventuell 
repetitionseffekt skulle ha verkan på.  
 Ordningen på de oberoende variablerna skiljde sig åt mellan försökspersonerna som 
slumpmässigt fördelades in i en av sex ordningsföljder till följd av den motbalansering som 
genomfördes (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Ordningsföljderna för det experimentella betingelserna i motbalanseringsgrupperna  

Motbalanseringsgruppa Ordningsföljdb 

A 1  2 3 

B 1  3 2 

C 2  1 3 

D 2  3 1 

E 3  1 2 

F 3  2 1 
Not. Siffran 1 innebär enbart visuell feedback. Siffran 2 innebär feedback visuellt tillsammans med haptiska hack. 
Siffran 3 innebär feedback visuellt tillsammans med haptiska hack och textur.  
aVarje motbalanseringsgrupp innehöll tre försökspersoner. bVisar olika experimentella betingelser. 

 
 Samtliga sekundäruppgifter löstes med multifunktionsvredet och instruktion om vilken 
textur som skulle lokaliseras erhölls i hörlurarna och även i skrift på en liten skärm.
 Hastighetskontrollen sköttes av försöksledaren och konstanthölls på 60 km/h. 
Feedbacken i sekundäruppgiften presenterades på tre olika sätt: 
 

• Enbart visuellt (Figur 6) i form av en meny innehållande fyra grafiska texturer. 
• Visuellt samt haptiska hack som skiljde det grafiska texturerna åt. 
• Visuellt tillsammans med haptiska hack och en haptisk textur motsvarande den grafiska 

dito.  
 

 
Figur 6. Sekundäruppgiftens meny som den visades grafiskt. 

 
 

Procedur 
 

Rekrytering av försökspersoner 
 
 Ett bussbolag kontaktades via telefon för att undersöka om intresse fanns för att låta 
deras anställda delta som försökspersoner i ett experiment. Bussbolaget ställde sig positiv till 
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detta och ett e-post brev med information (Bilaga 4) skickades till den person författarna haft 
kontakt med inom företaget. Denne vidarebefordrade sedan informationen till samtliga 
anställda busschaufförer. Ingen av chaufförerna anmälde något intresse efter att ha fått 
informationen tillgänglig genom e-post. Författarna åkte då ut till bussbolaget för att rekrytera 
försökspersonerna ansikte mot ansikte. Rekryteringsmötet resulterade i att elva personer 
anmälde sig som försökspersoner. Av dessa elva användes fyra i pilotstudien och resterande sju i 
experimentet. Busschaufförerna ställde upp frivilligt på sin lediga tid. 
 Då inte hela kvoten av försökspersoner uppfylldes med busschaufförer kontaktades 
ytterligare ett antal organisationer inom transport- och resebranschen via mejl och telefon för 
att undersöka potentiellt intresse av att delta i studien. Fyra organisationer ställde sig positiva 
och var villiga att låta författarna informera och rekrytera försökspersoner från deras 
verksamhet. Information om experimentet skickades av författarna till arbetsgivarna som i sin 
tur vidarebefordrade denna till samtliga anställda. Sju försökspersoner rekryterades ur dessa 
organisationer genom att författarna en vecka efter att informationen utgått till de potentiella 
försökspersonerna åkte ut och besökte företagen för att rekrytera dem ansikte mot ansikte. 
Även dessa försökspersoner ställde upp frivilligt på sin lediga tid. Ett fåtal försökspersoner (fyra 
stycken) gavs möjlighet att delta på betald arbetstid av sin arbetsgivare. Arbetsgivaren hade även 
här tillgång till informationsbladet och vidarebefordrade den informationen till de personer som 
gavs tillfälle till att delta i studien. 
 
 

Pilotstudie  
 
 En pilotstudie genomfördes för att testa experimentdesign och apparatur. Urvalet i 
pilotstudien bestod av fyra yrkeschaufförer. Genomförandet av experimentet i pilotstudien gick 
till på samma sätt som experimentet bortsett från ett par ändringar i experimentinstruktionerna 
som tillkom efter pilotstudien. 
 
 

Genomförande av experiment  
 
 Under experimentets gång var hela tiden en försöksledare närvarande och gav 
instruktioner (Bilaga 5). Författarna var försöksledare åt hälften av försökspersonerna vardera. 
Samtliga försökspersoner genomgick sju moment (Figur 7) i experimentet. 

Figur 7. Momenten som försökspersonerna genomgick samt vilka moment som motbalanserades. 
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 Efter att ha välkomnats instruerades försökspersonerna att ställa in stolen och göra det 
bekvämt för sig. Efter detta fick samtliga försökspersoner först köra en övningsomgång i 
simuleringsprogrammet LCT. Efter detta fick de köra ännu en omgång i LCT.  
 Efter denna inledande del fick försökspersonerna öva på den första sekundäruppgiften i 
två övningsprogram. I det första övningsprogrammet fick försökspersonerna fritt lära sig känna 
igen de fyra olika texturerna som visades i alfabetisk ordning. Det fick här även tillfälle att göra 
sig bekant med multifunktionsvredet och den aktuella feedbacken. När försökspersonen 
utforskade mönstren genom att vrida på vredet så visades samtidigt en bokstav som tillkännagav 
vilket mönster det rörde sig om. I det andra övningsprogrammet fungerade sekundäruppgiften 
på samma vis som den sedan kom att fungera i samband med körning i simulerings-
programmet. Försökspersonerna fick i hörlurarna verbala instruktioner på engelska om vilket 
mönster de skulle leta rätt på, exempelvis ”locate B”. Samma instruktion visades även skriftligt 
på den lilla skärmen. Texturen uppkom här slumpmässigt och utan bokstaven som angav vilket 
mönster det rörde sig om. Försökspersonen fick vrida sig fram till rätt mönster och sedan trycka 
in vredet för att göra ett val. Då valet var korrekt kastades mönstren om i en ny slumpmässig 
ordning med startpunkt på det mönster som hamnat längst till vänster. Dessutom presenterades 
en ton i hörlurarna som feedback på att valet varit korrekt. För att fullgöra detta 
övningsprogram var försökspersonerna tvungna att göra tolv korrekta val i följd. Detta för att 
säkerställa att samtliga var på en jämförbar kunskapsnivå. Försökspersonerna hade före 
övningsprogrammen blivit informerade om vilket sätt feedbacken skulle komma att presenteras. 
 Efter att ha genomgått bägge övningsprogrammen fick försökspersonerna samtidigt som 
de hanterade simuleringsprogrammet LCT lösa den sekundära uppgiften på samma vis som det 
gjort i det andra övningsprogrammet. Efter varje korrekt löst uppgift matades en ny fram. 
Försökspersonerna hade instruerats om att göra sitt bästa både på primär- och 
sekundäruppgiften. Efter att denna del av experimentet var färdig fick försökspersonerna fylla i 
en enkät som mätte subjektiv arbetsbelastning. 
 Försökspersonerna fick sedan två gånger till, en gång för varje oberoende variabel, 
genomgå proceduren med två övningsprogram, simulering med sekundäruppgift, samt ifyllande 
av enkäten. Ordningsföljden i vilken försökspersonerna genomgick proceduren med 
övningsprogram, simulering, och enkät för varje oberoende variabel skiljde sig åt 
försökspersonerna emellan (sex ordningsföljder med totalt tre personer som genomgick varje).  
 Efter att dessa tre moment genomgåtts fick samtliga försökspersoner köra en avslutande 
omgång i LCT utan någon sekundäruppgift.  
 Slutligen genomfördes en intervju med försökspersonerna. Experimentet tog cirka en 
timme inklusive intervju att genomföra för var och en av försökspersonerna. I samband med att 
de tackades för sin medverkan avlönades de med en lunchkupong med ett värde på 65 kronor. 
 
 
Avgränsningar 
 
 Experimentet genomfördes med en bilsimulator (LCT) i en PC där 
verklighetsupplevelsen fick stå tillbaka till förmån för ett minimum av ovidkommande variabler 
som skulle ha uppstått utanför laboratoriemiljön. De oberoende variablerna i den sekundära 
uppgiften som utfördes samtidigt med primäruppgiften begränsades till tre olika experimentella 
betingelser. 
 Intervjun gjordes med en tidsmässig begränsning (ca tio minuter) eftersom 
försöksledarna hade tillgång till försökspersonerna under endast en timme per person. 
Experimentet samt enkäterna tog merparten av denna tid. 
 En geografisk avgränsning som gjordes var att företagen som kontaktades med syfte att 
rekrytera försökspersoner var baserade i Luleå. Till följd av detta bestod urvalsgruppen av 
yrkeschaufförer verksamma i Luleå. 
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 De teorier som studerats är psykologiska teorier om perception, uppmärksamhet och 
minne samt tidigare gjorda studier om haptisk och visuell feedback i förarmiljö. 
 
 

Databehandling 
 
 För den statistiska analysen valdes signifikansnivån ,05. Data från LCT, 
sekundäruppgiften och NASA-RTLX analyserades i SPSS 15.0 med variansanalys (ANOVA) 
för beroende mätningar. I det fall där signifikanta skillnader kunde identifieras gjordes ett 
eftertest med Bonferroni för att avgöra exakt var skillnaderna låg. Även korrelationsstudier 
utfördes. 
 För data som insamlats i intervjun gällande demografiska fakta samt skattningsfrågor 
togs deskriptiv statistik fram beträffande medelvärden och standaravvikelse. För övriga data 
framkommen ur intervjun användes kvalitativ metod. Intervjusvaren kategoriserades till ett 
antal kategorier. Efterhand reducerades dessa till fyra övergripande teman. 
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Resultat 
 
Förardistraktion 
 
 En variansanalys för beroende mätningar visade att det fanns en signifikant huvudeffekt 
i jämförelsen av förardistraktion (primäruppgiften) beroende på om det fanns en 
sekundäruppgift och med vilken feedback som presenterades i sekundäruppgiften (körning 1, 
2, 3 och 4): F(3, 51) = 11,71, p =,001. Eftertestet med Bonferroni visade att medelvärdet för 
körning 1 signifikant skiljer sig från körning 2 (p = ,001), körning 3 (p = ,001) och från 
körning 4 (p = ,003). Utöver detta framkom inga signifikanta skillnader vid eftertestet. Som 
visas i Tabell 2 med medelvärden och standardavvikelser var skillnaderna mellan körning ett 
och övriga tre tydliga. Mellan det tre olika formerna av feedback i sekundäruppgiften noterades 
inga signifikanta skillnader. 
 
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för det fyra olika körningarna i LCT 

Körning 1a Körning 2b Körning 3c Körning 4d 

M SD M SD M SD M SD 

1,42 0,29 1,76 0,47 1,77 0,44 1,73 0,46 
Not. Medelvärdena visar den genomsnittliga avvikelsen från det normativa spåret i LCT. Ett lägre värde indikerar 
en lägre förardistraktion. N = 18.  
aKörning 1 är ett referensresultat utan sekundär uppgift. bKörning 2 är resultatet med enbart visuell feedback i 
sekundäruppgiften. cKörning 3 är resultatet med feedback som gavs visuellt med kompletterande haptiska hack i 
sekundäruppgiften. dKörning 4 är resultatet med feedback som gavs visuellt med kompletterande haptiska hack 
och textur i sekundäruppgiften. 

 
 
Sekundäruppgift 
 
 En variansanalys för beroende mätningar användes för att avgöra om antalet rätt i 
sekundäruppgfiten skiljde sig signifikant mellan det tre betingelserna (sekundäruppgift 1, 2 och 
3). Ingen signifikant skillnad erhölls. Tabell 3 visar att skillnaderna i medelvärden och 
standardavvikelser inte skiljde sig nämnvärt mellan det tre betingelserna.  
 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för antal rätt i sekundäruppgiften 

Sekundäruppgift 1a Sekundäruppgift 2b Sekundäruppgift 3c 

M SD M SD M SD 

35,28 9,99 35,06 10,96 33,61 11,7 
Not. N = 18.  
aI sekundäruppgift 1 gavs enbart visuell feedback. bI sekundäruppgift 2 gavs feedback visuellt kompletterat med 
haptiska hack. cI sekundäruppgift 3 gavs feedback visuellt kompletterat med haptiska hack och textur. 

 
 En variansanalys för beroende mätningar användes för att avgöra om antalet tryckfel i 
sekundäruppgiften skiljde sig signifikant mellan det tre betingelserna (sekundäruppgift 1, 2 och 
3). Ingen signifikant skillnad erhölls. Tabell 4 visar att medelvärden och standardavvikelser inte 
skiljde sig nämnvärt mellan det tre betingelserna.  
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Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för antal tryckfel i sekundäruppgiften 

Sekundäruppgift 1a Sekundäruppgift 2b Sekundäruppgift 3c 

M SD M SD M SD 

2,56 2,77 2,39 2,06 2,06 2,49 
Not. N = 18.  
aI sekundäruppgift 1 gavs enbart visuell feedback. bI sekundäruppgift 2 gavs feedback visuellt kompletterat med 
haptiska hack. cI sekundäruppgift 3 gavs feedback visuellt kompletterat med haptiska hack och textur. 
 

 En variansanalys för beroende mätningar användes för att avgöra om antalet vridfel i 
sekundäruppgiften skiljde sig signifikant mellan det tre betingelserna (sekundäruppgift 1, 2 och 
3). Ingen signifikant skillnad erhölls. Tabell 5 visar att medelvärden och standardavvikelser inte 
skiljde sig nämnvärt mellan det tre betingelserna. 
 
Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för antal vridfel i sekundäruppgiften 

Sekundäruppgift 1a Sekundäruppgift 2b Sekundäruppgift 3c 

M SD M SD M SD 

6,11 3,74 5,06 2,34 5,06 2,73 
Not. N = 18.  
aI sekundäruppgift 1 gavs enbart visuell feedback. bI sekundäruppgift 2 gavs feedback visuellt kompletterat med 
haptiska hack. cI sekundäruppgift 3 gavs feedback visuellt kompletterat med haptiska hack och textur. 

 
 Det framkom vissa korrelationer mellan försökspersonernas ålder och antal rätt i de 
olika sekundäruppgifterna. Den starkaste korrelation erhölls då feedback i sekundäruppgiften 
endast gavs visuellt (r = -0,59)(Figur 8). När uppgiften presenterades med visuell feedback 
tillsammans med haptiska hack försvagades korrelationen (r = -0,34)(Figur 9). Då 
sekundäruppgiften presenterades visuellt tillsammans med haptiska hack och haptisk textur 
noterades en relativt svag korrelation (r = -0,20)(Figur 10).  
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Figur 8. Prestationen i sekundäruppgiften försämrades (r = -0,59) med stigande ålder under betingelsen med enbart 
visuell feedback. 
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Figur 9. Prestationen i sekundäruppgiften försämrades (r = -0,34) med stigande ålder under betingelsen med visuell 
feedback kompletterad med haptiska hack. 
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Figur 10. Prestationen i sekundäruppgiften försämrades (r = -0,2) med stigande ålder under betingelsen med visuell 
feedback kompletterad med haptiska hack och textur. 

 
 
Subjektiv arbetsbelastning 
 
 En variansanalys för beroende mätningar användes för att avgöra om det tre variablerna 
(betingelse 1, 2 och 3) skiljde sig signifikant mellan försökspersonerna i den subjektiva 
arbetsbelastningen. Testet upprepades för var och en av de sex belastningsfaktorerna (mentala 
krav, fysiska krav, tidspress, prestation, möda och frustrationsnivå). Inga signifikanta skillnader 
erhölls. Tabell 6 visar medelvärden och standardavvikelser för de olika belastningsfaktorerna i 
den subjektiva arbetsbelastningen vilka indikerar att försökspersonerna inte upplevde några 
skillnader i arbetsbelastning mellan de olika betingelserna. 
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Tabell 6. Försökspersonernas medelvärden och standardavvikelser i den subjektiva arbetsbelastningen mätt 
med NASA-RTLX 

 Betingelse 1a Betingelse 2b Betingelse 3c 

Belastningsfaktor M SD M SD M SD 

Mentala krav 55,56 24,27 51,72 23,9 60,44 21,27 

Fysiska krav 39,06 22,58 35,89 18,44 45,11 24,43 

Tidspress 57,44 22,21 59,5 14,33 57,61 21,54 

Prestation 45,44 22,46 49,39 20,2 45,28 18,39 

Möda 64 17,03 59,78 18,04 63,56 16,86 

Frustrationsnivå 46,06 21,29 45,89 15,7 47,83 16,31 
Not. Skalan för NASA-RTLX sträcker sig från 0 -100. Ett högt värde indikerar en hög belastning. N = 18. 
aBetingelse 1 = primäruppgift och sekundäruppgift med enbart visuell feedback. bBetingelse 2 = primäruppgift och 
sekundäruppgift med feedback i form av haptiska hack. cBetingelse 3 = primäruppgift och sekundäruppgift med 
feedback i form av haptiska hack och textur. 

 
 En variansanalys för beroende mätningar användes för att undersöka om de sex 
belastningsfaktorerna i NASA-RTLX signifikant skiljde sig åt i betingelse 1. Resultatet visade 
på en signifikant huvudeffekt: F(5, 85) = 3,97, p = ,003. Eftertest med Bonferroni visade att 
fysiska krav signifikant skiljde sig från tidspress (p = ,018) och möda (p = ,002). 
 En variansanalys för beroende mätningar användes för att undersöka om de sex 
belastningsfaktorerna i NASA-RTLX signifikant skiljde sig åt i betingelse 2. Resultatet visade 
en signifikant huvudeffekt: F(5, 85) = 4,88, p = .001. Eftertest med Bonferroni visade att 
fysiska krav signifikant skiljde sig från tidspress (p = ,001) och möda (p = ,018). 
 En variansanalys för beroende mätningar användes för att undersöka om de sex 
belastningsfaktorerna i NASA-RTLX signifikant skiljde sig åt i betingelse 3. Resultatet visade 
en signifikant huvudeffekt: F(5, 85) = 3,95, p = ,003. Eftertest med Bonferroni visade att möda 
signifikant skiljde sig från frustration (p = ,006).  
 
 

Intervju 
 
 I Tabell 7 redovisas resultaten från skattningsfrågorna. Resultaten visade höga värden 
för teknikintresse, datoranvändning och prestationsinriktning. För data-/ tvspelsanvändning 
visade resultaten på ett relativt lågt värde. 
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Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för skattningsfrågor 

Teknikintressea Datoranvändningb Data-/tv-spelc Prestationsinriktningd 

M SD M SD M SD M SD 

3,84 1,34 3,83 1,15 2,33 1,53 3,78 1,11 
Not. Frågorna skattades på en skala från 1 – 5 där ett innebar ”inte alls” och fem ”i mycket hög utsträckning”. N 
= 18. 
aI vilken utsträckning är du teknikintresserad? bHur ofta använder du dator? cHar du stor erfarenhet av att spela 
data-/tv-spel? dI vilken grad är du en tävlings-/prestationsinriktad person?  

 
 Intervjuerna resulterade även i fyra teman vilka var strategi, attribution, träning och 
erfarenhet samt feedback; dessa beskrivs i Tabell 8.  
 
Tabell 8. Beskrivning av de teman som framkom i intervjuerna 

Tema Beskrivning  

Strategi Vilka strategier som tillämpades  

Attribution Försökspersonernas förklaringar till sina prestationer  

Träning och erfarenhet Vad försökspersonerna tror om sin potentiella prestation  

Feedback Kommentarer om feedback 
 
 Temat strategi visade att en majoritet av försökspersonerna uppgav att de förändrade sin 
strategi under experimentets genomförande. En av försökspersonerna uttryckte sig så här: ”I 
början försökte jag prioritera körningen. Men sen när jag inte gjorde rätt i uppgiften, så var jag 
tvungen att kika på den och då släppte jag körningen för annars blev det aldrig färdigt.” En 
annan sade:  
 

”Från början körde man först och sedan började man att planera lite mer. Man började 
att blicka lite mer och kolla hur det såg ut och memorerade och sedan försöka titta 
tillbaka till körningen och vrida med hjälp av minnet.”  
 

Ett antal försökspersoner uppgav att de prioriterade den primära uppgiften hela tiden och det 
kan illustreras av detta uttalande: ”Jag prioriterade körningen, det har med säkerheten att göra.” 
 Temat attribution visade att några försökspersoner tillskrev externa omständigheter till 
sin prestation. En av försökspersonerna förklarar sin prestation så här: ”Det känns inte verkligt. 
Jag har inte samma kontroll över den här ratten, i körfältsbytet, som jag har i verkligheten. Det 
tar mer tid här än vad det hade gjort i verkligheten.”. En annan kommentar var: ”Jag föredrar 
en knapp för varje funktion, då behöver man inte anstränga hjärnan med var bilden eller 
markören hamnar.”. En annan försöksperson sade: ”Jag är ju vänsterhänt, det kanske hade varit 
bättre att ha reglaget på vänster sida.” 
 Temat träning och erfarenhet visade att flera försökspersoner uppgav att de med träning 
skulle kunna lära sig att manövrera sekundära system med hjälp av feedback via känseln. En 
försöksperson formulerade det så här: ”Skulle man få göra det ett tag så skulle man bli rätt bra 
på det.”. En annan försöksperson uttryckte det så här: ”Det går nog ganska fort att lära sig även 
om jag inte kände det så bra från början.” 
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 Temat feedback visade att de flesta av försökspersonerna under experimentet föredrog att 
få feedback via synen. En försöksperson beskrev det så här: ”Jag gick efter synen hela tiden … 
det var vad jag såg som styrde vad jag gjorde.” 
 Det visade sig också att ett flertal försökspersoner upplevde att feedback med hjälp av 
hack mellan mönstren var ett stöd till den visuella feedbacken. En representativ kommentar 
kring detta var: 
 

”Det jag tyckte bäst om var när man hade hacken på knappen. Det var absolut det 
lättaste. Man kunde till exempel ta en snabb titt och se att det var två snäpp åt höger, 
då vred man två snäpp samtidigt som man fortsatte körningen.” 
 

Ett fåtal av försökspersonerna uppgav att det var positivt inställda till haptisk feedback med både 
hack och textur. En försöksperson uttryckte det så här: ”Med mönstret (texturen) och klicket 
(hacket) så blev man mera kompis med reglaget, det kändes lite lättare.” 
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Diskussion 
 
 Försökspersonerna i studien befann sig inte i en familjär miljö och de utförde uppgifter 
som de inte hade provat på eller ens sett utföras tidigare. GEMS-modellen bygger på att 
personer, om de inser att de inte kan prestera på den färdighetsbaserade nivån, försöker lösa 
problemet på den regelbaserade nivån (Reason, 1990). Försökspersonerna kan ha haft det svårt, 
speciellt i början av experimentet, att finna regler eftersom den sekundära uppgiften var 
abstrakt både haptiskt och visuellt.  
 Vid mer krävande uppgifter, såsom uppgifterna i detta experiment, kan 
försökspersonerna ha prövat nya regler på den regelbaserade nivån ett flertal gånger. GEMS-
modellens logik säger att byte från regelbaserad till kunskapsbaserad nivå inträffar när personen 
slutligen inser att inga av dennes regelbaserade lösningar passar in på det aktuella problemet. 
Försökspersonerna fick genom sina träningsprogram, i de primära och sekundära uppgifterna, 
möjligheter att finna lösningar genom att lära sig på den kunskapsbaserade nivån. Det antas här, 
att samtliga försökspersoner blev tvungna att försöka lösa problem på den kunskapsbaserade 
nivån. Försökspersonerna kan ha pendlat mellan de regelbaserade och kunskapsbaserade 
nivåerna, omedvetet eller medvetet, i sina försök att hitta analogier för att lösa uppgifterna. 
Denna pendling kan ha pågått ett flertal gånger när varianter på analogierna undersöktes.  
 GEMS-modellen förutser att när försökspersonerna hittat, eller trodde sig ha hittat, 
lösningar på hur uppgiften kunde lösas använde den färdighetsbaserade nivån för att där utföra 
de nyligen inlärda rutinerna. Den färdighetsbaserade nivån utmärks av att det som presteras görs 
på rutin och under vana omständigheter. Det är inte troligt att utförandet av dessa nya rutiner 
från början kändes helt familjära. Därför kunde det, speciellt från början, ha krävts mycket av 
uppmärksamhetsresurserna för att kunna styra dessa nya rutiner. Reason (1990) menar att det i 
detta läge förekommer många byten mellan de färdighetsbaserade och kunskapsbaserade 
nivåerna till dess att rutinerna känns vana och familjära. Det antas i tolkningen av GEMS-
modellen i denna studie att försökspersonerna i olika grad kom att bli familjära med de nya 
rutiner som de skulle lära sig. Resultaten från antal rätt och antal tryck- och vridfel i 
sekundäruppgiften visar att prestationerna i sekundäruppgifterna varierade ganska mycket 
mellan individerna. Vissa kanske snabbt hann bli vana och de kunde då befinna sig på den 
mindre resurskrävande färdighetsbaserade nivån större delen experimentet. Det kan också antas 
att flera av försökspersonerna inte hann bli särskilt familjära med de nya abstrakta uppgifterna 
som ålades dem.  
 
 
Förardistraktion 
 
 Resultaten visade på signifikanta skillnader i mätningen av förardistraktion. Att utföra 
en sekundäruppgift samtidigt med primäruppgiften visade sig utgöra en större förardistraktion 
än att endast utföra primäruppgiften. Däremot erhölls inga skillnader i förardistraktion mellan 
de olika sätten som feedback i sekundäruppgiften presenterades på. Det är rimligt att anta att 
sekundäruppgiften stjäl uppmärksamhetsresurser från primäruppgiften och att den utgör en 
extra belastning på arbetsminnet.  
 Försökspersonerna var, för att kunna lösa primär- och sekundäruppgiften, tvungna att 
hålla information om de olika texturerna och instruktioner med mera i arbetsminnet. Nyberg 
(2001) klargör att detta enligt multikomponentmodellen av arbetsminnet gör anspråk på 
exekutiva resurser. Texturerna som försökspersonerna höll i arbetsminnet aktiverade det 
visuospatiala klotterblocket vilken antas ta upp mer resurser från exekutiven än övriga 
slavsystem.  
 Det kan tänkas att sekundäruppgiften även gjorde anspråk på resurser i andra delar i 
multikomponentmodellen av arbetsminnet. Exempelvis de muntliga instruktionerna såsom 
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”locate A” krävde att den fonologiska loopen tillfälligt lagrade, och i vissa fall även repeterade, 
information fram till att texturen blev lokaliserad. I intervjuerna framkom att vissa 
försökspersoner hade som strategi att i situationer där primäruppgiften krävde en åtgärd så 
avvaktade de med att utföra sekundäruppgiften. Detta till följd av att de prioriterade körningen 
främst. Under den tid som förflöt under filbytet kan tänkas att den fonologiska loopen och 
främst repetitionssystemet var aktivt och nyttjade exekutivens resurser. Detta trots att 
instruktionen även fanns på den lilla skärmen. Den centrala exekutiven styrde alltså över 
resurser till primäruppgiften vid filbyten men var samtidigt nödgad till att bibehålla information 
om sekundäruppgiften. När försökspersonerna sedan återgick till att lösa den sekundära 
uppgiften så kombinerades information från den fonologiska loopen (instruktionen) och från 
det visuospatiala klotterblocket (texturerna) för att kunna lösa uppgiften. Samtidigt med detta 
skulle de även sköta primäruppgiften och däri ligger delvis förklaringen till den försämring som 
kunde noteras i primäruppgiften då även sekundäruppgiften utfördes. Den ökade 
förardistraktionen förklaras här med de utökade kraven på den centrala exekutiven som har 
som uppgift att övervaka uppmärksamheten (Baddeley, 2001). 
 Även Barrouillet et al. (2007) time-based resource-sharing modell kan förklara den utökade 
förardistraktionen som sekundäruppgiften, oavsett hur den presenterades, medförde. Modellen 
framhäver att två exekutiva processer inte kan fortlöpa parallellt. Då föraren skiftar mellan 
primär- och sekundäruppgiften skiftar även den exekutiva funktionen mellan uppgifterna och 
fokuserar då på den uppgift som den skiftat över till. Eftersom att den då inte kan utföra en 
annan exekutiv funktion samtidigt så som att fokusera på den andra uppgiften försämras även 
prestationen i den uppgiften. Om vi tänker oss att försökspersonen löser en sekundäruppgift är 
det centrala processerna upptagna med den och under den tiden blir primäruppgiften lidande.  
 En viktig centralprocess som Barrouillet et al. (2007) berör är övervakning, det vill säga 
att föraren i primäruppgiften övervakar hur fordonet befinner sig i förhållande till vägen et 
cetera. En annan uppgift den exekutiva funktionen har är val av respons, exempelvis att 
bestämma sig för att utföra ett filbyte då en skylt visas. Om föraren missar i övervakning och 
därmed även missar en skylt så missar denne också att göra en korrekt respons till instruktionen 
från skylten. Med andra ord, all den tid föraren lägger på den sekundära uppgiften försämrar 
resultatet i den primära uppgiften. Även det motsatta scenariot gör sig gällande, att all tid som 
föraren lägger på den primära uppgiften försämrar resultatet i den sekundära uppgiften. 
 Barrouillet et al. (2007) tar i sin modell även med kognitiv belastning. I den sekundära 
uppgiften som försökspersonerna fick utföra matades nya uppgifter fram så fort en korrekt 
inmatning åstadkommits. Det är alltså sannolikt att den sekundära uppgiften krävde en 
kontinuerlig sysselsättning av uppmärksamheten vilket är en indikation på hög kognitiv 
arbetsbelastning. Emellertid krävde även den primära uppgiften att uppmärksamheten 
sysselsattes. Försökspersonerna stod alltså inför två uppgifter som samtidigt behövde 
uppmärksammas. Den tid som försökspersonerna hade tillgänglig för att lösa den sekundära 
uppgiften var den tid som förflöt mellan filbytena. Det krävdes under den tiden likväl att 
förarna höll viss uppsikt över fordonet. Försökspersonerna var hela tiden tvingade till att 
prioritera och skifta uppmärksamheten mellan det två uppgifterna. Den förardistraktion 
(försämringen i den primära uppgiften) som sekundäruppgiften utgjorde kan rimligtvis förklaras 
med att den kognitiva belastningen i sekundäruppgiften var hög. 
 
 
Sekundäruppgift 
 
 Inga signifikanta skillnader för antal rätt mellan de tre olika sekundäruppgifterna erhölls. 
Inte heller i antalet tryck- respektive vridfel kunde några signifikanta skillnader noteras mellan 
de tre olika sekundäruppgifterna. Försökspersonernas prestation i sekundäruppgiften 
förändrades följaktligen inte beroende av hur feedbacken presenterades. Detta kan eventuellt 
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bero på att försökspersonerna inte fullt ut nyttjade den feedback som gavs. För att känna de 
haptiska texturerna i multifunktionsvredet använde sig försökspersonerna av en lateral rörelse 
samt följde konturerna som kunde kännas i vredet. Där var det haptiska hacket en särskilt 
urskiljande markör om att personen rörde sig från en textur till en annan. Eftersom att synen 
samtidigt följde det visuella texturerna på skärmen så kan dess intryck ha prioriterats framför 
känselns. Den visuella dominansen kan ha medfört att försökspersonerna ignorerade den 
kompletterande haptiska feedback som gavs. Visst stöd för detta framkom även i intervjuerna. 
En försöksperson ansåg att ”det var svårt att känna själva mönstret”. En annan försöksperson sa 
angående sätten att få feedback ”jag tyckte nästan att det var likvärdiga”. Ovanstående 
överensstämmer med Rydström et al. (2007) som visat att taktil feedback inte används aktivt då 
även visuell feedback finns tillgänglig. 
 Den visuella feedbacken fanns med i samtliga tre betingelser som feedback gavs på. I 
två av betingelserna fanns kompletterande haptiska hack med. Endast i en av betingelserna 
fanns den kompletterande haptiska texturen med. Detta kan ha medfört att försökspersonerna 
lärde sig den visuella delen av feedbacken bättre. Ett antal försökspersoner uttryckte också 
irritation över den kompletterande haptiska feedbacken. Detta kan ha att göra med att 
försökspersonerna var prestationsinriktade och ville hinna med så många rätt som möjligt. Som 
en följd av detta användes endast den visuella feedbacken som de hade lärt sig bäst. Visuell 
feedback förekommer dessutom redan idag i fordon och det är därför rimligt att anta att förarna 
är vana att använda den typen av feedback sedan tidigare. Även träningsprogrammen var så 
utformade att det gick att ta sig igenom programmet utan att lära sig känna igen det haptiska 
texturerna. Inlärningen av de haptiska texturerna skulle eventuellt kunna visa sig bli implicit på 
längre sikt, resultaten tyder på att det inte var tillräcklig explicit inlärning under experimentets 
genomförande. 
 
 
Subjektiv arbetsbelastning 
 
 Resultaten från enkäten (NASA-RTLX) visade inte några skillnader i subjektiv 
arbetsbelastning för uppgiften beroende på de tre sätten som sekundäruppgiften presenterades 
på. Sättet som sekundäruppgiften presenterades på var endast en detalj av den totala uppgiften. 
Likheten mellan de tre totala uppgifterna var större än skillnaderna mellan de tre 
sekundäruppgifterna. Därför hittades heller inga skillnader i subjektiv arbetsbelastning 
däremellan.  
 Av belastningsfaktorerna fick tidspress, möda och mentala krav genomgående höga 
värden som indikerar att belastningen i de faktorerna varit hög oavsett vilket sätt som 
feedbacken presenterades på. Uppgiften upplevdes som att den hade en hög tidspress och det 
kan förklaras av att sekundäruppgiften matade på med nya uppgifter automatiskt efter att en 
uppgift lösts. Det blev alltså aldrig någon paus mellan uppgifterna. Den subjektiva 
arbetsbelastningen visade att de mentala kraven varit höga, detta stöds av Baddeley (2001) och 
Barrouillet et al. (2007) teorier om arbetsminnet och kan alltså förklaras genom att belastningen 
på arbetsminnet varit hög. Mödan upplevdes som hög och även det kan förklaras genom stora 
påfrestningar på arbetsminnet. Möda var även den belastningsfaktor som genomgående fick det 
allra högsta skattningarna.  
 Resultatet för NASA-RTLX där de sex olika belastningsfaktorerna jämfördes för var 
och en av det tre olika uppgifterna visade på signifikanta skillnader. Då försökspersonerna hade 
enbart visuell feedback skiljde sig fysiska krav från tidspress och möda. Belastningen i fysiska 
krav var lägre än i tidspress och möda. Samma resultat erhölls i den uppgift där feedback 
presenterades visuellt tillsammans med hack. I uppgiften där feedback förutom visuellt och med 
hack även gavs via en haptisk textur var resultaten annorlunda. Där var det frustration som 
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skiljde sig från möda. Frustration hade en lägre skattning och det upplevdes alltså mer 
mödosamt än frustrerande. 
 
 
Generella slutsatser 
 
 Ger haptisk feedback stöd till fordonsförare att utföra sekundäruppgifter? Svaret enligt 
denna studie kan inte besvaras med ett ”ja”. Slutsatsen kan inte heller bli ett kategoriskt ”nej” 
utan ett ”nej” under de experimentella förutsättningar som studien utfördes under. Resultaten 
visade endast att det var skillnad på den primära prestationen när en sekundär uppgift tillfördes. 
Det spelade ingen roll vilken av de sekundära uppgifterna som det var. Då uppstår följande 
frågeställning: Är förare ovana att hantera dynamisk haptisk feedback i sekundära 
förargränssnitt? Om denna frågeställning hypotetiskt besvaras positivt uppstår nästa 
frågeställning: Är detta en orsak till att studien inte visade på skillnader mellan feedback via syn 
och kompletterade feedback via känseln? Ovanstående frågeställningar är en orsak till att 
undersökningsfrågorna i denna studie inte kan besvaras kategoriskt ”nej”. Bra designad haptisk 
feedback skulle kunna vara ett bra stöd till fordonsförare om den är anpassad till människors 
psykologiska förutsättningar. Grane & Bengtsson (2005) konstaterade bland annat att en 
kombination av grafisk och taktil feedback leder till lägre arbetsbelastning än vad de gör var för 
sig.  
 
 
Uppslag till vidare forskning 
 
 Genom denna studie har det framkommit att det fanns korrelationer mellan antalet 
lösta sekundära uppgifter och försökspersonens ålder. Korrelationen var som svagast vid den 
betingelse där både haptiska hack och texturer kompletterar den visuella feedbacken  
(r = ,2) och det var fortfarande en relativt svag korrelation när det haptiska hacket 
kompletterade den visuella feedbacken (r = ,34). Men, i den sekundära uppgift när 
försökspersonerna endast hade visuell feedback var sambandet märkbart starkare (r = ,59). Detta 
indikerar att ju äldre förare desto svårare var det att hinna lösa sekundära uppgifter när stödet av 
haptisk feedback saknades. Denna studie sökte från början inte svar på denna typ av frågor och 
följaktligen var designen inte anpassad tillfullo för detta. Det är rimligt att anta att sambandet 
kan bli än tydligare vid en mer anpassad undersökning.  
 Experimentet visade även att kompletterande haptisk feedback i sekundära uppgifter 
inte utgör en större förardistraktion än den visuella feedback, som redan idag används. Det 
skulle alltså vara möjligt att prova haptisk feedback i en mer verklighetstrogen miljö. Detta 
skulle möjliggöra ett test över längre tid som motiveras med att implicit inlärning på sikt skulle 
kunna medföra ett mer aktivt användande av den kompletterande haptiska feedbacken och 
därmed ge en mer rättvisande bild av hur det används. En undersökning av det slaget skulle ha 
möjlighet att klargöra ifall kompletterande haptisk feedback är att föredra ur 
trafiksäkerhetssynpunkt jämfört med den teknik som används idag. 
 
 
Metoddiskussion 
 
 Vid experimentets utförande turades författarna om att agera försöksledare. Även om 
försöksledaren var bunden till experimentinstruktionerna och laboratoriemiljön var densamma 
så går det inte att utesluta att detta kan ha påverkat resultaten.  
 För att kunna använda sig av yrkeschaufförer i undersökningen fick slumpmässigheten i 
urvalet stå åt sidan. Detta till följd av att författarna fick anpassa sig till företagens regler och 
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rutiner kring sekretess med mera. Många yrkeschaufförer var inte intresserade av att ställa upp i 
experimentet. Alla yrkeschaufförer i organisationerna var inte tillgängliga då författarna 
rekryterade på plats. Ansatsen var dock att rekrytera samtliga försökspersoner slumpmässigt ur 
en och samma organisation för att få ett slumpmässigt urval ur en tydligt avgränsad urvalsgrupp.
 Alla försökspersoner utförde inte experimentet samma tidpunkt på dygnet. 
Experimentet genomfördes på tider mellan 08:15 och 20:00. Försökspersonerna fick själva välja 
en tid däremellan som passade. Ingen hänsyn togs heller till om försökspersonerna kom före 
eller efter jobbet eller under en ledig dag. Dessa variabler kan eventuellt ha påverkat resultaten i 
experimentet.  
 Försökspersonerna som blev kommenderade att delta på betald arbetstid kan tänkas ha 
haft en annan motivationsnivå än de som ställde upp frivilligt på sin lediga tid och även detta 
kan ha påverkat resultaten.  
 Data om subjektiv arbetsbelastning som insamlades var inte anpassad för uträkningen 
som gjordes när de sex belastningsfaktorerna jämfördes med varandra i en experimentell 
betingelse. Detta avser främst att ingen motbalansering av faktorerna i enkäten utfördes. 
Enkäterna var anpassade till de övriga uträkningar angående subjektiv arbetsbelastning som 
utfördes. Författarna prioriterade dessa uträkningar framför övriga men anser ändå att det övriga 
uträkningarna var försvarbara. 
 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
 Samtliga forskningsetiska överväganden gjordes i enlighet med den etiska standard som 
anges i Publication Manual of the American Psychological Association (2006) samt Luleå 
tekniska universitets forskningsetiska policy (Filosofiska fakultetsnämnden, 2000). 
 Försökspersonernas resultat behandlades konfidentiellt av författarna. Inga namn eller 
organisationstillhörigheter kan sammankopplas med enskilda resultat. Inspelat material 
(intervjuer) raderades efter att dessa nedtecknats.  
 Försökspersonerna delgavs inte resultaten av den egna prestationen trots att detta, av 
vissa, efterfrågades. Beslutet att inte delge resultaten tillkom på grund av att flertalet 
försökspersoner var verksamma inom samma organisation. Författarna ville undvika att 
försökspersonerna jämförde sina resultat. 
 Möjligheten att styra urvalet för att få en jämn fördelning mellan könen hos 
försökspersonerna övervägdes. Övervägandet gjordes till följd av en övertygelse hos författarna 
om att all forskning, i den mån det är möjligt, bör bygga på en jämlik fördelning mellan könen, 
både beträffande de som genomför forskning och de som deltar som försökspersoner. Detta för 
att bägge könens erfarenheter bör ligga till grund för forskning. 
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BILAGA 1 

Experimentmiljön med uppmätta avstånd i millimeter. 
 

 

 

 

A = 510 mm 
B = 510 mm 
C = 870 mm 
D = 660 mm 
E = 590 mm 
F = 460 mm 
G = 700 mm 
 



BILAGA 2 

NASA - RTLX     
    
 
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 
 
Hur stora krav på tänkande och sökande efter information innebar uppgiften? 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 

 

 

 

 

FYSISKA KRAV 
 
Hur mycket av fysisk aktivitet krävdes för att utföra uppgiften? Var uppgiften lätt eller 

krävande i detta avseende? Hur stora var kraven på fysisk aktivitet? 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

TIDSPRESS 
 
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 hög 

 
 



BILAGA 2 

 
PRESTATION 
 
Hur bra tycker Du att Du klarade av uppgiften? 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

MÖDA 
 
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 var den möda Du lade ned på 

uppgiften?  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

FRUSTRATIONSNIVÅ 
 
Hur osäker, nedstämd, irriterad, stressad eller säker, uppiggad, belåten, avslappnad kände Du 

Dig under uppgiften? Hur hög var Din frustrationsnivå? 

 

 

 

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

 

 

 



BILAGA 3 

Intervju – fp nr: _____ Gr _____ 

Subjektiva upplevelser 

• Generella intryck och spontana reaktioner 
• Hur uppfattade du den feedback du fick med känsel/syn/hörsel? 
• Kan du se ngt användningsområde i ditt yrke? 

 
Prioritering mellan körning och uppgift? (Strategi) 

Skattningsfrågar teknikintresse/tävlings-/prestationsinriktning 

• I vilken utsträckning är du teknikintresserad?                                                 
Inte alls 1  2  3  4  5 I mkt hög utsträckning 

• Har du stor erfarenhet av att spela data-/tv-spel?                                             
Ingen alls 1  2  3  4  5 Mycket stor erfarenhet 

• Hur ofta använder du dator? 
 

• I vilken grad är du en tävlings-/prestationsinriktad person?                                          
Inte alls 1  2  3  4  5 I mycket hög grad 

Bakgrundinfo 

1. Kön:   KVINNA   MAN 
 
2. Ålder: _____________________________________________________________ 
 

3. Handpreferens:  Höger  Vänster  ambidextri & mixat  
 

4. Utbildningsnivå: Grundskola Gymnasium Universitet  
 
5. Nuvarande yrke:____________________________________________________ 
 

6. Körkortsbehörighet:  A  B  BE  C  CE D DE  TAXI 
 
7. Antal år med körkort:_______________________________________________ 
 
8. Erfarenhet som yrkeschaufför:_______________________________________ 



BILAGA 4 

 

 

Hej!  
 

Vi söker yrkeschaufförer som är intresserade av att delta som testpersoner i ett 
experiment. Du som ställer upp blir inbjuden till Luleå tekniska universitet. Där får du 
köra en enklare bilsimulator och samtidigt lösa uppgifter vid sidan av. Tidsåtgång för 
detta är cirka 1 timme. Avsikten är att studera yrkeschaufförer som grupp, enskilda 
namn kommer inte att kunna avläsas i resultatet.  
 
Vi kommer att ha tider tillgängliga från måndag 17/9 till och med fredag 28/9 
(inklusive lördag och söndag). De klockslag som finns att välja mellan är: 
 

• 08.30 
• 10.30 
• 13.00 
• 15.00 
• 17.00 
• 19.00 

 
Vi har möjlighet att ta emot en person per utsatt tid. 
 
Verkar detta intressant? Tveka inte att anmäla dig! 
Frågor och anmälningar tas emot via telefon och e-post till och med 28 september. 

Tfn: 070-266 47 55 (Anders) 
E-post: andteg-4@student.ltu.se (Anders) 

 
Vi som är experimentledare heter Anders Tegelid och Niklas Strand och studerar 
teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. Experimentet är en del i ett större 
forskningsprojekt där Volvo Lastvagnar är en samarbetspartner 
................................................................................................................................... 
 
Mötesplats på universitetsområdet för de som deltar: Vid Ingång ”F11” .  
F-huset är den första byggnaden på höger sida sett från Kunskapens bro mellan Porsö-
centrum och universitetsområdet. Ingång F11 är den andra ingången om du kommer 
från Porsö-centrum. 
 
Du har bokad tid ……..-dag ……../9 kl………… 

mailto:4@student.ltu.se


BILAGA 5 

 

Experimentinstruktioner 

 
Starta LCT + Pink.wav + omgång 1 exp. dir. 

 
A 
! För att alla testpersoner ska få samma information och instruktioner kommer jag att läsa 

innantill ur ett manus.  
! Jag kommer inte att spara ditt namn så att det kan kopplas ihop med ditt resultat.  
! I experimentet kommer du att köra på en trefilig vägbana som visas på bildskärmen framför 

dig. 
! Du kommer först att få träna på att köra. Sedan kommer du att få lösa uppgifter medan du 

kör.  
! Du kommer även att få fylla i en blankett efter några körningar. 
! Du ska vara uppmärksam då dessa vägskyltar visas. 
! Skyltarna betyder att du ska byta fil. Du ska lägga dig i den fil som pilen (PEKA) visar. 
! Det är viktigt att du är uppmärksam på skyltarna. Så fort du ser instruktionen på skyltarna 

ska du så snabbt och behärskat som möjligt svänga över till rätt fil. Du ska alltså inte försöka 
göra ett snyggt glidande filbyte utan svänga över så snabbt och behärskat som möjligt. 

! Du kommer att köra totalt 6 banor. En bana tar tre minuter. 
 

B 
! Du kommer nu att få öva på att köra. 
! Du kommer först att köra igenom en kurva, därefter ska du lägga dig i mittfilen. Jag hjälper 

dig att hamna rakt i filen efter kurvan.  
! Jag kommer att sköta gaspedalen.  
! Så ställ in stolen så att du sitter bekvämt. 
! Ta på dig hörlurarna när du är beredd att köra. 
 
Sätt igång bana 1 
”R” sätter bilen i rätt körfält 
Avsluta körsimuleringen med ”Esc” 
 
! Du kommer att få köra en bana till och från och med nu mäts din körprestation.  
! Då kan du ta på dig hörlurarna igen. 
 
Sätt igång bana 2 
”R” sätter bilen i rätt körfält 
Avsluta körsimuleringen med ”Esc” 
 

C 
Förklaring av sekundäruppgift: 
! Du kommer nu att få träna på en uppgift som du sedan kommer att få utföra samtidigt som 

du kör. 
! Du kommer att få öva på uppgiften i två träningsprogram. 
! Det här är det reglage som du kommer att lösa uppgifter med. Du kommer både att vrida 

och trycka på reglaget (VISA).  
! Du vrider när du vill gå fram och tillbaka mellan olika val och du trycker in reglaget när du 

gör ett val. 
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! Din uppgift kommer vara att hitta och välja bland fyra olika mönster. 
 
! I det första träningsprogrammet får du lära dig att känna igen de fyra olika mönstren. 
! De kallas för A, B, C och D.  
! Du kommer att kunna se mönstren, / känna mönstren, / och känna ett hack mellan 

mönstren. 
! I det här träningsprogrammet ligger mönstren i alfabetisk ordning, från A till D. 
! Bokstaven är en hjälp som bara finns med i det här första träningsprogrammet. 
! Den talar om vilket mönster du är på. 
! Du ska inte göra något val, utan endast lära känna de olika mönstren. Du behöver alltså bara 

vrida. 
! Du talar själv om när du tycker att du kan mönstren och känner dig redo att gå vidare.   
! Nu kan du ta på dig hörlurarna och träna med reglaget. 
 

D 
Training 2: 
! I träningsprogram 2 är bokstaven som talar om vilket mönster du är på borttagen. 
! En röst i hörlurarna säger vilket mönster du ska välja, till exempel "Locate C", samtidigt som 

samma information visas på den lilla skärmen. (peka på lilla skärmen) 
! Din uppgift är att vrida till det mönster som efterfrågas och välja det genom att trycka på 

reglaget. 
! När du väljer rätt mönster hörs ett pling samtidigt som mönsterordningen kastas om. 
! Den nya ordningen består av samma mönster som tidigare och de har fortfarande samma 

namn, men ligger inte längre i alfabetisk ordning. Mönster ”A” kan till exempel ligga sist. 
! Om du väljer fel mönster ligger de kvar i samma ordning, det är bara genom att välja rätt 

som du kommer vidare. 
! Varje ny uppgift startar på det mönster som ligger längst till vänster. 
! Du fortsätter att göra val ända till texten ”Well done” kommer upp på skärmen. Då kan du 

ta på dig hörlurarna så startar vi. 
 
Starta träning 2 
 
Förklaring av experimentet och pauser samt genomförande: 
 
Starta LCT, bana 3 
 
! Nu kommer du att få hantera både körsimuleringsprogrammet, och lösa uppgifter med 

reglaget på samma gång.  
! Uppgifterna med reglaget kommer att fungera som i träningsprogram 2. 
! När du gör experimentet vill jag att du gör ditt bästa. Du ska både köra och lösa den andra 

uppgiften så bra som möjligt. 
! Då kan du ta på dig hörlurarna. 
 
Testpersonen gör Case … och kör Bana 3 
”R” sätter bilen i rätt körfält. 
Klicka igång Director i samma ögonblick som startskyltarna börjar försvinna ur bild. 
Avsluta körsimuleringen med ”Esc” 
 

- Du ska nu få fylla i en enkät som är kopplad till den uppgift du just genomfört. 
- Sätt ett ”X” på linjen någonstans mellan ”mycket låga” och ”mycket höga”. 
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NasaRTLX case... , omgång 1 
 

E 
Case…, Training 1: 
 
Starta training 1 
 
! Nu ska du få köra en omgång till. 
! I det första träningsprogrammet får du återigen lära dig att känna igen de fyra olika 

mönstren. 
! Du kommer att kunna se mönstren, / känna mönstren, / och känna ett hack mellan 

mönstren. 
! Du ska inte göra något val, utan endast lära känna de olika mönstren. Du behöver alltså bara 

vrida. 
! Du talar du själv om när du tycker att du kan mönstren och känner dig redo att gå vidare.  
! Observera att du även kan ”känna” mönster och inte endast se dem.  
! Du kan ta på dig hörlurarna och börja träningen. 
 
Training 2: 
! I träningsprogram 2 är bokstaven som talar om vilket mönster du är på borttagen. 
! Din uppgift är att vrida till det mönster som efterfrågas och välja den genom att trycka på 

reglaget. 
! Du fortsätter att göra val ända till texten ”Well done” kommer upp på skärmen.  
! Då kan du ta på dig hörlurarna och starta träningen.  
 
Starta training 2 
 
! Nu kommer du återigen att få hantera både körsimuleringsprogrammet, och lösa uppgifter 

med reglaget på samma gång.  
! Uppgifterna med reglaget kommer att fungera som i träningsprogram 2. 
! När du gör experimentet vill jag att du gör ditt bästa. Du ska både köra och lösa den andra 

uppgiften så bra som möjligt. 
! Då kan du ta på dig hörlurarna. 
 
Testpersonen gör Case…, omgång 2 och kör Bana 4 
”R” sätter bilen i rätt körfält. 
Klicka igång Director i samma ögonblick som startskyltarna börjar försvinna ur bild. 
Avsluta körsimuleringen med ”Esc” 
 
- Du ska nu få fylla i en till enkät som är kopplad till den uppgift du just genomfört. 
 
NasaRTLX case…, omgång 2 
 

 
F 
Case…, omgång 3, training 1: 
 
Starta träning 1 
 
! Då har det blivit dags för en omgång till. 
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! I det första träningsprogrammet får du ännu en gång lära dig att känna igen de fyra olika 
mönstren. 

! Du kommer att kunna se mönstren, / känna mönstren, / och känna ett hack mellan 
mönstren. 

! Precis som förut så ska du endast lära känna de olika mönstren. Du behöver alltså bara vrida. 
! Du talar själv om när du tycker att du kan mönstren och känner dig redo att gå vidare.  
! Då kan du ta på dig hörlurarna och börja träningen. 
 
Training 2: 
! I träningsprogram 2 är bokstaven borttagen. 
! Din uppgift är att vrida till det mönster som efterfrågas och välja den genom att trycka på 

reglaget. 
! Du fortsätter att göra val ända till texten ”Well done” kommer upp på skärmen.  
! Då kan du på dig hörlurarna så startar vi. 
 
Starta training 2 
 
Förklaring av experimentet samt genomförande: 
 
Starta LCT, bana 5 
 
! Nu kommer du återigen att få hantera både körsimuleringsprogrammet, och lösa uppgifter 

med reglaget på samma gång.  
! Uppgifterna med reglaget kommer att fungera som i träningsprogram 2. 
! När du gör experimentet vill jag att du gör ditt bästa. Du ska både köra och lösa den andra 

uppgiften så bra som möjligt. 
! Då kan du ta på dig hörlurarna. 
 
Testpersonen gör Case…, omgång 3 och kör Bana 5 
”R” sätter bilen i rätt körfält. 
Klicka igång Director i samma ögonblick som startskyltarna börjar försvinna ur bild. 
Avsluta körsimuleringen med ”Esc” 
 
- Du ska få fylla i den sista enkäten som är kopplad till den uppgift du just genomfört. 
 
NasaRTLX case…, omgång 3 
 

G 
! Du kommer nu att få köra en bana till. Men denna gång behöver du inte lösa några 

uppgifter med reglaget men som vanligt får du ta på dig hörlurarna. 
 
Testpersonen kör Bana 6 
”R” sätter bilen i rätt körfält. 
Avsluta körsimuleringen med ”Esc” 
 
! Du är nu färdig med köruppgifterna. 
 
Intervju: 
! Jag skulle även vilja ställa några frågor i anslutning till detta experiment. Jag använder 

bandspelare. Bandet kommer att raderas efter att jag har gjort en utskrift av inspelningen. 
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Starta bandspelaren, tala in och notera TP-nr och på vilket nr bandet startar. 
 
Intervjua 
 
 
************************************************************************ 
 
! Det är viktigt att du inte berättar för andra som ska göra experimentet vad du gjort i 

experimentet då det kan påverka resultaten. 
 

! Tack för din insats för vår forskning! (Waldorf  lunch)  
! Namn och arbetsgivare på lunchkuponglistan 


