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SAMMANFATTNING 

Under de senaste åren har olika former av kognitiv distraktion, till exempel att tala i 

mobiltelefon med handsfree, relaterats till en betydande mängd olyckor i trafiken. Av den 

anledning finns det ett stort intresse i att ta fram olika tekniska system för att upptäcka förare 

som är distraherade. Målet med denna studie var att ta ett steg tillbaka och undersöka 

människors förmåga och metoder för att avgöra distraktion hos andra. Då det saknas tidigare 

forskning är upplägget en explorativ förstudie bestående av två delar. Under den första delen 

samlades material in på distraherade bilförare i simulerad förarmiljö. Distraktionen bestod av 

olika uppgifter designade för att skapa kognitiv distraktion. Förarnas arbetsbelastning mättes 

med Peripheral Detection Task (PDT). Resultaten visar att de mer komplexa kognitiva 

uppgifterna försämrar prestationen på PDT, men ingen skillnad dem sinsemellan 

observerades. I den andra delen testades hur ett antal bedömares uppskattning av distraktion 

hos förarna stämde överens med prestationen på PDT. Resultaten kan inte påvisa en förmåga 

att upptäcka distraktion hos andra, men ett antal svagheter i metoden diskuteras vilket kan ge 

vägledning för metoddesign i framtida studier.  
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1 INTRODUKTION 

Att köra bil är för många en vardagssyssla som varken känns särskilt riskfylld eller svår och 

sker rutinmässigt utan större tankemöda. Detta kan leda till att man ser tiden i bilen som 

slöseri och därför vill fylla denna ”lediga” tid med andra uppgifter. En följd av detta kan ses i 

informationsteknologins stormsteg in i förarmiljön de senaste åren i form av till exempel 

mobiltelefoner, GPS och bärbara datorer. Vi får ständigt fler möjligheter att skicka och ta 

emot information och i takt med detta stiger även kraven på oss att vara kontaktbara. Att 

framföra ett fordon är dock en högst komplex uppgift då man befinner sig i ett rörligt och 

ständigt föränderligt system som påverkas av ett stort antal andra agenter vilkas intentioner 

man saknar direkt tillgång till. Människan har begränsningar när det gäller uppmärksamhet 

och perceptuella förmågor vilket leder till problem när inte hänsyn till detta tas. I början av 

2000-talet beräknades 25-30% av de rapporterade bilolyckorna i Nordamerika bero på 

ouppmärksamhet hos föraren (Victor et al., 2005). Andra studier (Strayer & Johnston, 2001) 

har visat att samtal i mobiltelefon medan man kör ökar risken för en olycka fyrfaldigt och att 

den ökade risken var jämförbar med rattfylleri.  

Att en ökning av enheter som ska kontrolleras i förarmiljön och behovet att presentera 

information varit ett problem har inte varit okänt, men lösningarna har inte alltid riktats mot 

rätt faktorer. Handsfree till mobiltelefonen, head-up displayer och röststyrda system har 

införts för att minska tiden som föraren ska behöva titta bort från vägen eller ta händerna från 

ratten, men nu står det klart att detta inte är en lösning på problemet. Det är inte enbart de 

kroppsliga begränsningar vi har gällande armar och ögon som bidrar till den ökade risken utan 

även en förhöjning i den kognitiva belastningen. Det är inte det fysiska handhavandet av 

telefonen utan den kognitiva belastning som följer av att föra samtalet  som försämrar vår 

förmåga att framföra fordon säkert (Engström, Johansson & Östlund, 2005; Harbluk et al., 

2007; Recarte & Nunes, 2003; Strayer & Johnston, 2001; Vägverket, 2003).  

Då föraren inte alltid själv är medveten om sin minskade situationsmedvetenhet (Young, 

2003) är det tänkbart att tekniska system som antingen varnar föraren, stödjer föraren i 

hanterandet av fordonet eller begränsar flödet av irrelevant information kan vara av nytta. Det 

finns därmed ett växande intresse av att upptäcka när förare är distraherade eller under 

kognitiv belastning. Forskning kring att mäta den kognitiva belastningen grundas i mått på 

olika psykofysiologiska reaktioner såsom var man fixerar blicken, blinkningar, EEG och 

EKG. Enligt Hollnagel & Woods (2005) finns det dock en risk inom beteendevetenskapen att 

valet av variabler som mäts snarare görs utifrån vilken teknologi som finns tillgänglig än 

utifrån hur meningsfulla variablerna faktiskt är. Med modern eye tracking-utrustning går det 

nu enkelt att mäta till exempel ögonens rörelser, blinkningar och fokuseringspunkter utan att 

vara påträngande. Intresset för förares ögonrörelser verkar dessutom ha vunnit mycket mark i 

takt med att eye tracker-tekniken blir bättre och mer lättillgänglig. Med ett allt för stort fokus 

på ett antal förhållandevis lättillgängliga variabler riskerar dock att andra tecken eller signaler 

missas bara för att det idag inte finns någon framtagen teknik för att just mäta dessa. Ögonen 

har visat sig vara betydelsefulla vid tolkandet av mentala tillstånd hos andra (Baron-Cohen, 

Wheelwright & Jolliffe, 1997), men det finnas ändå en vikt i att ta ett steg tillbaka och fundera 

översiktligt.  

En metod man kan använda för att undvika denna tekniska låsning är att studera hur 

människor naturligt går till väga för att lösa problemet. Inom andra områden har det visat sig 

att människor har en förmåga att tolka det inre mentala tillståndet hos andra människor. 

Ekman et al. (1992) visade att det finns ett antal känslor som vi kan känna igen utifrån 

ansiktsuttryck. Wierwille och Ellsworth (1994) testade ett antal personers förmåga att 
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identifiera sömnighet hos bilförare och visade att  medmänniskors bedömningar var enhetliga 

samt att de stämde överens med andra mått på sömnighet.  

Syftet med detta arbete är att ta denna forskning vidare in i domänen kring kognitiv belastning 

och distraktion. Hur ser en människa ut under belastning och kan andra människor känna igen 

detta? Anledningen till att använda mänskliga observatörer, istället för att mäta 

psykofysiologiska reaktioner, är att inte låsa sig vid vad som är tekniskt möjligt att mäta idag, 

utan se vad ett bredare och inte tekniskt styrt perspektiv kan frammana för kunskap.  

1.1 Frågeställningar och struktur 

I denna rapport redovisas två experiment där det inledande Experiment 1 hade som mål att 

samla in videomaterial av mentalt belastade förare. Detta material användes sedan inom 

experiment 2 mot en panel av bedömare. Rapporten är som följd uppdelad i två delar som 

behandlar dessa experiment var för sig. 

1.1.1 EXPERIMENT 1 

Frågeställning 1. Finns det skillnader mellan olika kognitiva uppgifter och vilken 

distraherande effekt de har på en förare? 

1.1.2 EXPERIMENT 2 

Frågeställning 2. Stämmer observatörernas bedömning överens med ett annat objektivt mått 

på distraktion? 

Frågeställning 3. Vilka faktorer anser observatörerna vara av vikt för sin bedömning och vad 

tittade de på? 
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2 TEORIBAKGRUND  

För att det ska vara meningsfullt att diskutera mental arbetsbelastning och förstå 

problematiken med distraktion och ouppmärksamhet är det nödvändigt att vara medveten 

både om att människan avsiktligt kan rikta sin uppmärksamhet samt att vi har en begränsad 

kapacitet att hantera information.  

Det här kapitlet inleds med en genomgång gällande människans uppmärksamhet med fokus 

på den visuella delen. Därefter behandlas begreppet arbetsbelastning med fokus på situationen 

i en förarmiljö för att sedan ge en överblick över olika sätt att mäta arbetsbelastning.  

2.1 Uppmärksamhet 

Intresset för att beskriva uppmärksamhet har enligt Van der Heijden (1999) djupa rötter inom 

filosofin där redan Aristoteles noterade att allt som nådde sinnena inte upplevdes lika klart. 

Descartes bidrog med en uppdelning där uppmärksamheten delades upp i en aktiv eller 

frivillig samt en passiv eller ofrivillig del. Den aktiva formen är när en person medvetet 

fokuserar sin uppmärksamhet mot ett mål i världen medan den passiva formen handlar om när 

stimuli från världen påkallar uppmärksamheten (Van der Heijden, 1999). Denna passiva form 

av uppmärksamhet kom enligt Van der Heijden i skymundan i början av forskningen inom 

information processing och började undersökas först fram emot 1980-talet. Den medvetet 

styrda uppmärksamheten har dock under betydligt längre tid utforskats och delas in i tre 

huvudfunktioner: (1) signaldetektion där både vigilans och sökning ingår, (2) selektiv 

uppmärksamhet där personer fokuserar på en uppgift och ignorerar störmoment samt (3) 

delad uppmärksamhet där personen ska koordinera mer än en uppgift parallellt. (Sternberg, 

2003) 

Funktionen hos signaldetektion är att reagera på ett specifikt stimulus och enligt Signal-

detection theory (SDT) finns det fyra möjliga resultat av ett sådant försök: Korrekt positiv 

(träff), falsk positiv (falskt alarm), falsk negativ (missar stimulus) samt korrekt negativ 

(korrekt identifierad avsaknad av stimulus). Vanligtvis är närvaron av ett målstimulus svårt att 

upptäcka varför identifiering ofta baseras på vårt omdöme. Detta beror på vilka kriterium vi 

använder och vilka olika vikter utfallen har. Ett lågt kriterium ökar chansen för korrekta 

träffar men ökar dessutom antalet falska alarm. Ett högt kriterium däremot leder till färre 

falska alarm, men samtidigt färre träffar. Var kriteriet hamnar beror på till exempel vilka 

konsekvenser en missad signal har.  

Vigilans syftar till en persons förmåga att under en längre period vaka över ett område i 

väntan efter ett specifikt stimuli. Vigilans är alltså passivt väntande på stimuli. Miljöer som 

kräver vigilans är sådana där stimuli sker sällan, men när det sker ska det tas omhand direkt. 

Studier har visat att personer försämrar sin prestation betydligt efter en viss tid. Försämring 

verkar dock inte bero på en försämrad detektionsförmåga utan på en ökad tveksamhet hos 

personen där personer blir allt mindre villiga att rapportera falska alarm. Till skillnad från 

vigilians är sökning en aktiv handling. Sökning innebär att man scannar av miljön efter vissa 

specifika egenskaper (eng. features) – aktivt titta efter något utan att veta var det kommer 

dyka upp. Även här kan man råka ut för falska alarm, men dessa brukar uppkomma när vi 

utsetts för distraktorer. Dessa är icke-målstimuli som drar bort uppmärksamheten från 

målstimuli. (Sternberg, 2003). 

Vår förmåga att snabbt upptäcka stimuli påverkas dessutom kraftigt av våra förväntningar. 

Neurologiska studier har visat att förmågan för signaldetektion är som högst när stimuli visas 

vid en förväntad punkt och prestationen faller snabbt när stimuli sker på en plats allt längre 

från denna uppmärksammade punkt. I de fall där personen vet att ett stimulus kommer att 



Människors förmåga att uppfatta bilförares mentala arbetsbelastning  Jonas Haraldsson 

4 

presenteras på två eller fler områden sker det inte en ökning i prestation varför det verkar som 

denna typ av uppmärksamhet bara går att rikta åt ett håll åt gången. Därför kan den visuella 

uppmärksamheten liknas med en spotlight som endast kan lysa upp specifika områden ett i 

taget (Sternberg, 2003). 

Selektiv uppmärksamhet handlar om förmågan vi har att koncentrera oss på en enskild uppgift 

och ignorera andra störmoment, som till exempel följa med i ett samtal i en högljudd 

restaurang (Sternberg, 2003).  Delad uppmärksamhet å andra sidan handlar om när vi ska 

genomföra två diskret olika och medvetna uppgifter samtidigt (Sternberg, ibid.). Ett exempel 

på detta skulle vara att följa ett samtal samtidigt som man håller räkningen på uppdykande 

stimuli. Exakt hur begränsningen i vår uppmärksamhet fungerar är inte helt klarlagt men 

senare teorier föreslår att vi har en pool med uppmärksamhetsresurser som går att fördela 

mellan olika uppgifter. Vilka typer av uppgifter som kombineras påverkar vår förmåga att 

hantera situationen varför det har föreslagits att uppmärksamhetsresurserna är 

modalitetsbundna. Uppgifter som belastar olika modaliteter går överlag bättre att kombinera 

än uppgifter som belastar samma. Det är till exempel enklare att parallellt göra en visuell och 

en auditiv uppgift än att göra två visuella. (Sternberg, 2003; de Waard, 1996) 

En vanlig effekt för att demonstrera begränsningarna hos uppmärksamheten är inom 

forskningen kring visuell ouppmärksamhet, vad som kallas ouppmärksamhetsblindhet (eng. 

inattentional blindness). Detta är när en person missar att upptäcka stimuli under utförandet av 

en annan uppgift – till exempel missar en blinkande punkt på en skärm under en annan visuell 

uppgift (Kolb & Whishaw, 2003). Detta kan jämföras med förare som missar en mötande bil 

då de är upptagna med att läsa en skylt.  

2.2 Arbetsbelastning 

Relaterat till framförallt delad uppmärksamhet är begreppet arbetsbelastning. Olika personer 

har olika förutsättningar och förmåga att hantera belastande uppgifter varför det är av vikt att 

göra en distinktion mellan arbetsbelastning och uppgiften som skapar belastningen – 

uppgiftskrav. Arbetsbelastning är både uppgifts- och personspecifikt eftersom det förutom 

uppgiften påverkas av faktorer hos personen såsom motivation, kontext, humör och strategier. 

Uppgiftskrav å andra sidan är endast uppgiftsspecifikt och syftar endast på uppgiftens krav –

oberoende av personen. Detta har följden att samma uppgiftskrav kan resultera i olika grader 

av arbetsbelastning hos olika personer. Personer kan förändra sitt beteende eller sina strategier 

för att klara av ökade krav, men de kan även ändra sitt mål och acceptera lägre grad av 

prestation eller helt enkelt ge upp. Denna anpassning gör dessutom att uppgiftsprestation inte 

är en linjär funktion av uppgiftskraven eller arbetsbelastningen. (de Waard, 1996)  

Baserat på en modell av Meister beskriver de Waard (1996) förhållandet mellan uppgiftskrav 

och uppgiftsprestation genom att definiera fyra olika regioner - D, A, B och C - med olika 

grader av uppgiftskrav (se Figur 1). Region D innefattar de tillfällen där uppgiften som ska 

lösas har så pass låga uppgiftskrav att de minskar operatörens förmåga och kapacitet - vilket 

leder till ökad arbetsbelastning. Ett exempel på detta är uppgifter som skapar uttråkning vilket 

sänker prestationen. I region A är kraven anpassade och operatören har en låg 

arbetsbelastning med hög prestation, i B ökar dock uppgiftskraven och drar upp 

arbetsbelastningen vilket leder till en sänkt prestationen. Till slut blir uppgiftskraven extrema i 

region C och operatören blir överbelastad. Ytterligare ökningar i uppgiftskrav påverkar inte 

prestationen nämnvärt då den redan är minimal.  

En minskning i prestation kan alltså uppstå vid både för höga uppgiftskrav (region B och C) 

så väl som vid för låga (region D). De fall där kraven är för höga benämns med overload och 

de fall när kraven är för låga benämnas med underload. 
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Figur 1. Förhållandet mellan krav, arbetsbelastning och prestation. I region D leder alltför låga krav 

till en minskad förmåga. I A1 och A3 kan operatören hantera situationen men behöver anstränga sig 

för att behålla prestationen, medan A2 är optimalt för prestation. I region B är kraven för höga för 

bibehållen prestation och slutligen i region C är kraven så höga att prestationen är minimal. (de 

Waard, 1996, s. 24) 

 

Detta förhållande leder till att olika former av mått för att mäta personers arbetsbelastning och 

prestation behövs beroende på vilken region som är aktuell. Mått på belastning som endast 

mäter uppgiftsprestation kommer endast registrera förändringar i B-regionen, medan till 

exempel självrapportering kan reagera både i region B och C. (de Waard, 1996) 

Ett sätt att beskriva hur en bilförare hanterar de uppgifter denne ställs inför och hur det 

påverkar arbetsbelastningen beskrivs i en modell av Michon (i de Waard, 1996). Denna 

modell delar upp bilkörning i tre olika hierarkiska nivåer av beräkning, nämligen strategisk-, 

manövrerings-, och längst ner kontrollnivån. På toppnivån ligger de strategiska besluten som 

till exempel planering av rutt. Mellannivån handlar om reaktioner på medtrafikanternas 

handlingar i specifika situationer. Den lägsta nivån handlar om grundläggande styrning av 

fordonet, som till exempel hålla sig inom sin fil. Uppgifter som man ofta genomför kan till 

slut bli automatiserade, så att de kan genomföras utan medveten uppmärksamhet och det är då 

på denna nivå dessa beteenden finns. Enligt Michon (i de Waard, ibid.) kan en förares 

förmåga bedömas med en rad olika mått som är kopplade till dessa nivåer. Rattrörelser är 

kopplade till kontrollnivån, medan avsökningsmönster och spegeltittande är kopplat till 

manövreringsnivån och förmågan att planera rutten reflekterar prestationen på den strategiska 

nivån. 

En liknande modell introducerades av Hollnagel (2005) med namnet Extended Control Model 

(ECOM). Denna modell innehåller ett antal kontrollnivåer relaterade till kontroll av system 

med olika perspektiv. För bilkörning definierar Hollnagel nivåerna tracking, regulating, 

monitoring och targeting där tracking är den lägsta och automatiserade nivån. Regulating 

hanterar reaktioner som beror på situationen och beteendet hos andra förare. Monitoring har 
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hand om att övervaka situationen som till exempel att hålla kolla på bränslenivån. Targeting 

är den högsta av dessa nivåer och är den motsvarande strategiska nivån. Enligt denna modell 

bearbetas nivåerna regulating, monitoring och targeting seriellt och medvetet. I likhet med 

modellen av Michon hamnar automatiserat beteende på den lägsta nivån. I ECOM antas att 

människor endast klarar av en seriell uppgift åt gången. För att kunna bearbeta två uppgifter 

parallellt måste minst den ena vara automatiserad och på tracking-nivån. Vi kan skapa en 

illusion av att göra flera uppgifter som befinner sig på högre kontrollnivåer samtidigt, men det 

handlar i de fall om att vi hastigt hoppar fram och tillbaka mellan uppgifterna. 

När en situation innehåller flera uppgifter som kräver kontroll från de högre kontrollnivåerna 

leder det till en ökad arbetsbelastning lik den i region A3 och B där föraren måste fördela sina 

mentala resurser och kontrollera uppmärksamheten för att hantera situationen. Exempel på 

situationer vid bilkörning som kan innebära detta är körning i tät trafik eller när man kör i 

okända områden. Andra faktorer som kan påverka är uppgifter som görs sekundärt till 

körningen som till exempel att prata med passagerare, justera radio, mobiltelefon eller att leta 

efter en viss vägskylt. Ovana förare är mer känsliga för denna typen av störningar då de i 

lägre grad har automatiserat beteenden relaterat till hanterandet av fordonet. En förare som 

under längre tid befinner sig en situation med höga uppgiftskrav har en ökad risk att bli 

mentalt uttröttad, vilket av Gimeno et al., (2006) benämns som aktiv uttröttning. 

När däremot uppgiftskraven hos körningen är låga vilket gör att uppgiften behöver relativt lite 

uppmärksamhet uppstår underload. Körningen sker automatiskt och faran ligger i när sådana 

situationer pågår under en längre tid då föraren kan bli dåsig (eng. drowsy). Bilkörning under 

dessa förhållanden leder enligt Gimeno et al. (2006) efter en tid till en mental uttröttning som 

i detta fall kallas passiv uttröttning (Region D, se Figur 1). Den dåsighet som uppstår i dessa 

fall syftar till ett stadium av sänkt mental alerthet som visar sig genom minskad fysiologisk 

aktivitet och minskad situationsmedvetenhet (eng. situation awareness). 

Situationsmedvetenhet kan förklaras som förarens uppfattning om sin omgivning i form av en 

medvetenhet över vad som hänt tidigare, vad som händer nu och vad som kommer att hända 

(Alfredson, 2007). Detta påverkar förarens förmåga att till exempel planera. 

Motorvägskörning under längre tid är en vanlig risksituation där föraren kan råka ut för denna 

passiva uttröttning. Anledningen är att körning på motorvägar är en i väldigt hög grad 

förutsägbar situation med en låg frekvens av avvikande händelser och har även gett upphov 

till uttrycket highway hypnosis (de Waard, 1996; Gimeno et al., 2006). Risken för att hamna i 

detta tillstånd påverkas både av exogena faktorer som till exempel miljön runt vägen, typ av 

väg och hur bekant rutten är, samt av endogena faktorer som sömnbrist eller var man är i sin 

sömncykel.  

Denna uppdelning i aktiv och passiv uttröttning går att koppla till hur Stutts et al. (2001) 

skiljde mellan ouppmärksamhet och distraktion genom att säga att vid distraktion ska det 

finnas en utlösande yttre faktor. Om en yttre faktor saknas är det ouppmärksamhet.  

De Waard (1996) beskriver ett antal olika övergripande kategorier som kan användas för att 

dela in de olika försöken att mäta arbetsbelastningen. Två av dessa kategorier, fysiologiska 

mått och prestationsbaserade mått, kommer att beskrivas i mer detalj nedan. 

2.2.1 FYSIOLOGISKA MÅTT 

De fysiologiska måtten baseras på förändringar hos individens fysiologi när denna upplever 

olika grader av arbetsbelastning. Dessa förändringar kan mätas genom till exempel 

pupilldiameter, blinkningar, ögonfixeringar, andning, samt hjärt- och hjärnaktivitet. (de 

Waard, 1996)   
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Det har på senare tid skett allt mer forskning kring bilförares ögonrörelser och ögonfixeringar 

som visat att kognitiva uppgifter hos bilförare ökar den tid föraren håller blicken centrerad på 

vägen (Engström et al, 2005, Victor, 2005). Även vid visuella uppgifter där förare periodvis 

tvingas titta bort från vägen leder till högre andel av blickar med centrerat fokus och mindre 

fixeringar på kantmarkeringar eller i närheten av bilen. Hos piloter har det observerats att de 

tenderar att blinka mindre under perioder innehållande viktig information. Blinkningar har 

även beskrivits som mentala punkter då de tenderar att ske när en kognitiv process, en tanke, 

är klar. (Alfredson, 2007) 

2.2.2 PRESTATIONSBASERADE MÅTT 

Prestationsbaserade mått grundar sig på antagandet att operatörens prestation på en uppgift 

sänks vid högre arbetsbelastning. En hög arbetsbelastning kommer antingen från en komplex 

primär uppgift eller en kombination av en primär och en eller flera sekundära uppgifter. Att 

använda sekundära uppgifter är vanligt för att kunna öka uppgiftskraven utan att förändra den 

primära uppgiften. I den aktuella domänen är det själva bilkörningen som ses som den 

primära uppgiften. Sekundära uppgifter i en naturlig miljö skulle vara att justera radion, föra 

ett samtal antingen med en passagerare eller via telefon eller att till exempel söka av 

omgivningen efter skyltar. Lansdown et al. (2004) visade att en sekundär uppgift parallellt 

med en enkel primär uppgift har en viss negativ påverkan på prestationen för den primära 

uppgiften. Om den primära uppgiften är mer komplex kan samma sekundära uppgift däremot 

signifikant sänka prestationen för den primära uppgiften. Detta tyder på att operatörens 

centrala bearbetningskapacitet överskrids.  

Denna typ av metod där två uppgifter genomförs parallellt kallas för dual-task performance 

och kan enligt de Waard (1996) delas in i två paradigm. För att mäta hur uppgifterna påverkar 

arbetsbelastningen mäts personernas prestation på antingen den primära eller sekundära 

uppgiften. Inom Loading Task Paradigm är det den primära uppgiften som tillåts att variera 

och mätningen på arbetsbelastning sker genom att studera variationen hos denna. Olika 

mätpunkter för den primära uppgiften kan vara att studera hastighet, rattrörelser  eller förarnas 

förmåga att hålla bilen positionerad inom körfältet – så kallad lane keeping performance 

(Viktor, 2005). Däremot inom Subsidiary Task Paradigm hålls den primära uppgiften 

konstant, och det är prestationen hos den sekundära uppgiften som tillåts variera. Variationen 

i prestation på den sekundära uppgiften blir alltså ett mått på arbetsbelastningen som indirekt 

visar hur krävande den primära uppgiften är.  

Mer specifikt gällande de sekundära uppgifterna i bilkörningsdomänen är att de kan relatera 

till händelser både utanför bilen, som att tolka skyltar, och inom bilen, som att justera radion. 

Båda dessa uppgifter är visuella distraktioner i och med att de kräver att föraren aktivt riktar 

blicken bort från färdriktningen för att lösa uppgiften. En annan typ av uppgifter är kognitiva 

distraktioner som till exempel huvudräkning.  

I litteraturen kring bilförares situation är det vanligt att skilja på visuella och rent kognitiva 

uppgifter där de rent kognitiva uppgifterna ofta ges auditivt (t.ex. Engström et al., 2005; 

Patten et al., 2004; Recarte & Nunes, 2003; Victor et al., 2005).  Medan de auditiva syftar till 

att distrahera utan att för den delen kräva att föraren tittar bort, kräver visuella uppgifter att 

blicken flyttas bort från färdriktningen. Visuella uppgifter innehåller oftast en kognitiv 

komponent, men en auditiv eller kognitiv uppgift behöver inte innehålla en visuell komponent 

(Victor et al., 2005).  

Vad som visats i tidigare studier är att reaktionen hos förare är annorlunda beroende på om 

belastning sker visuellt eller kognitivt (Engström et al., 2005; Victor et al. 2005).  En reaktion 

som observerats är att under kognitiv belastning fokuserar bilförare blicken mot det mittersta 
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området av vägen och minskar mängden och längden av fokuseringar mot väggrenen. 

(Engström et al., 2005; Victor, 2005; Harbluk et al. 2007; Victor et al., 2005; Harbluk & Noy, 

2002). Harbluk et al. (2007) visade även att en del förare slutade att observera instrument och 

speglar under körningen när de utsattes för en hög kognitiv belastning. Dessa resultat pekar åt 

ett annat håll än antagandet att tekniker som hands-free telefoner och röststyrda system i bilar 

inte påverkar säkerheten i bilar eftersom de inte bidrar med visuell distraktion (Harbluk et al., 

2007). 

En ytterligare effekt som Patten et al. (2004) hittade var att förare sänkte sin hastighet när de 

talade i en handhållen telefon, men inte när de talade i en handsfree. Engström et al. (2005) 

visade liknande resultat i en studie där en visuell uppgift ledde till en sänkt hastighet. 

Sänkningen i hastighet tolkades som en riskkompensation, men denna kompensation saknades 

under den auditiva uppgiften.  

In general, safety margin compensation, such as speed reduction, does not seem to 

occur as reliably for cognitively- as for visually loading tasks ...  

(Engström et al., 2005, s. 116) 

En förklaring för detta är att personer inte blir påminda om sin distraktion vid rent kognitiva 

uppgifter. Detta kan även kopplas till Young och Angells (2003) resultat där vissa uppgifter 

ledde till att personer överskattade sin egen uppmärksamhet. Förarna rapporterade att de var 

uppmärksamma trots att de missade eller reagerade långsamt på händelser i omgivningen. 

Dessa fall uppstod under underload varför Young och Angell kallade dem för low-workload-

but-high-inattentiveness vilket skiljer dem från Engströms et al. (2005) exempel som skedde 

under overload. Engström et al. visade dessutom att visuell distraktion gav upphov till en 

ökning i variationen för lane keeping, medan kognitiv belastning hade en motsatt effekt. 

Enligt de modeller för uppmärksamhet som bygger på olika modalitetsbundna resurser borde 

inte auditiva eller verbala uppgifter störa den framförallt visuella och spatiala köruppgiften. 

Vissa resultat stöder detta påstående, men konversationer i telefon eller genererande av ord 

har visats skapa signifikanta störningar för bilkörning. Recarte & Nunes (2003) noterade en 

skillnad mellan att samtala i mobiltelefon och med en passagerare där mobilsamtal anses som 

mer krävande. Förklaringen de för fram är att samtal med passagerare är självreglerande när 

det gäller takten det förs och anpassas av båda parter utifrån kontexten. Samtal över telefon 

har en konversationsrytm som förväntas vara kontinuerlig och inte oväntat stanna upp. Detta 

leder till att föraren inte har samma möjligheter att flytta tillbaka uppmärksamheten på 

körkontexten vid behov.  

Strayer och Johnston (2001) föreslår en förklaring med att telefonsamtal stör körprestationen 

genom att flytta uppmärksamheten till en pågående kognitiv kontext annan än den kopplad till 

körning. Vissa aspekter av körning är oförutsägbara och när uppmärksamhet är riktad bort 

från körningskontexten kommer det påverka reaktionsförmågan till dessa händelser negativt.  
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3 EXPERIMENT 1 

Den första studien designades för att samla in videomaterial på bilförare, i en simulator, under 

olika grad av arbetsbelastning. Med hjälp av en rad kognitiva distraktionsuppgifter 

manipulerades graden av arbetsbelastning för att ge möjlighet att jämföra effekterna av de 

olika uppgifterna. Dessa uppgifter fungerade endast som distraktorer och arbetsbelastningen 

mättes genom att registrera variationer i prestation hos ytterligare en sekundär uppgift, 

peripheral detection task (PDT, se 3.1.3). Prestationen på denna uppgift mättes i förarnas 

responstid för att detektera stimuli i det perifera synfältet. 

Körscenariot som användes var en motorväg med två filer i vardera riktning. Motorvägen 

saknade av- och påfarter. Detta scenario användes för att skapa en körsituation med jämn 

komplexitet med få störvariabler. 

3.1 Metod 

3.1.1 DELTAGARE 

Tio studenter (varav fem kvinnor) från Linköpings universitet deltog i experimentet. 

Åldersfördelningen var mellan 23 och 30 år (M = 25,1, SD = 2,13) och alla deltagare hade 

haft körkort i mellan 3 och 13 år (M = 6,4, SD = 2,88). Varje individ deltog i en session som 

varade omkring 40 min. Deltagarna var slumpvis indelade i fyra grupper som balanserade 

ordningen av de kognitiva uppgifterna.  

3.1.2 APPARATUR 

Försöken genomfördes med en bilsimulator på institutionen för datavetenskap (IDA) vid 

Linköpings universitet. Simulatorns mjuk- och hårdvara var levererad av ST Software 

simulator system (se Figur 2). Den simulerade bilen var automatväxlad. Omgivande trafik var 

programmerad att skapas ett antal kilometer framför och bakom föraren i ett visst intervall. 

Den framförvarande trafiken höll en hastighet strax under 110 km/h och den trafik som 

genererades bakom föraren höll över 110 km/h. Detta skapade ett varierat, men oftast jämt 

trafikflöde där föraren omväxlande fick tillfälle att köra om men även blev omkörd då förarna 

var ombedda att försöka hålla 110 km/h. 

PDT-uppgiften bestod av två röda kvadrater vilka dök upp på den främre skärmen strax 

ovanför instrumentpanelen antingen på höger eller vänster sida i närheten av motsvarande 

vägkant (se Figur 2). Intervallet mellan att en stimulus försvunnit och ett nytt visas var 

slumpmässigt mellan 3-5 sekunder. Huruvida stimulus skulle visas på vänster eller höger sida 

var slumpmässigt för var gång. Detta gjorde att förarna hade små möjligheter att kunna 

förvänta sig var och när ett stimulus skulle visas vilket annars skulle kunnat påverka deras 

prestation. Förarna hade två sekunder på sig att reagera på ett stimulus innan det försvann av 

sig själv. Respons gavs genom att klicka på en av två knappar bakom ratten, utan att behöva 

differentiera mellan sidorna. Vid respons från föraren försvann stimulus igen. På grund av 

modifikationerna på simulatorn för PDT-uppgiften fungerade inte riktningsvisarna och 

förarna instruerades om att inte använda dessa vid till exempel filbyte. 
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Figur 2. Översiktsbild på bilsimulatorn (vänster). Områden (inringade) för placering av 

stimuli för PDT (höger). 

Kameran var placerad precis ovanför kanten av den främre videoskärmen. Hälften av 

försöksdeltagarna filmades med videokamera framifrån för att fånga ansiktet. Den andra 

hälften filmades snett ovanifrån för att fånga en mer översiktlig bild av både ansikte och arm-

/rattrörelser (Figur 3).  

  

Figur 3. Exempel på kameraplacering med fokus på ansikte (vänster) och kameraplaceringen 

där även händerna är med (höger). 

3.1.3 PERIPHERAL DETECTION TASK 

Tidigare forskning har visat att en ökad visuell arbetsbelastning i form av foveala mål (mål i 

centrala synfältet) minskar den tillgängliga uppmärksamheten för att upptäcka stimuli i det 

perifera synfältet (Handy et al. i Patten et al., 2006). Eftersom bilkörning är högst beroende på 

visuell perception är en sekundär uppgift inom samma modalitet lämplig då den är känslig för 

samma typ av påverkan. Resurserna för uppmärksamhet är modalitetsbundna och 

multimodala uppgifter börjar konkurera om resurser först när uppgiften härstammar från 

samma källor – till exempel två separata visuella uppgifter. När två uppgifter kräver 

uppmärksamhet från samma modalitet blir människans prestation mer drabbad än när 

uppgifterna belastar olika modaliteter, till exempel en visuell och en auditivt uppgift (Wickens 

and Hollands, i Patten et al., 2004).  En visuell sekundär uppgift är således känsligare för 

förändringar i arbetsbelastningen kopplat till bilkörningen än andra typer av uppgifter (Patten 

et al., 2004).  
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Peripheral Detection Task (PDT) är en visuell sekundär uppgift som använder detta faktum 

och har i tidigare forskning visat sig vara känslig för skillnader hos förarens arbetsbelastning 

(ex. Martens & Van Winsum,1999; Patten et al., 2004; Olsson & Burns, 2000; Strayer & 

Johnston, 2001; Young & Angell, 2003). PDT grundar sig på att vid högre belastning råkar 

förare ut för ett kognitivt tunnelseende vilket försämrar förmågan att upptäcka stimuli i det 

perifera synfältet. PDT utnyttjar detta genom att presentera stimuli på slumpmässiga ställen i 

förarens perifera synfält och mäta reaktionstiden tills dessa stimuli upptäcks. (Olsson & 

Burns, 2000) 

3.1.4 KOGNITIVA UPPGIFTER 

Inför varje ny uppgift gavs instruktioner för genomförandet och förarna testades med två 

kontrollfrågor för att säkerställa att de hade förstått. Uppgifterna gavs till förarna utifrån den 

takt de klarade av varje föregående fråga och förutom för de första testfrågorna fick de ingen 

feedback gällande svarens korrekthet. Förarna hade därför viss möjlighet att kontrollera takten 

själva. Kopplat till Recarte och Nunes (2003) diskussion kring skillnader mellan telefonsamtal 

och samtal med passagerare skulle denna interaktion mer likna ett samtal med en passagerare 

än ett telefonsamtal. 

Samtliga uppgifter (se Tabell 1) var rent kognitiva uppgifter i och med att de inte innehöll 

någon visuell information. De flesta uppgifter bestod av ett matematiskt moment eftersom 

sådana uppgifter kan genomföras utan någon föregående träning samt skapa ett konstant 

uppgiftskrav hos alla förare. En mer naturlig uppgift hade till exempel varit att hålla en 

konversation men en sådana hade kunnat variera mycket förare emellan. Matematiska 

uppgifter har tidigare använts för att simulera effekterna av konversationer (Patten et al, 

2004). Uppgifterna som förlitar sig på matematik har även fördelen att de kan varieras 

svårighetsmässigt (Harbluk et al., 2007; Patten et al., 2004).  

3.1.5 EXPERIMENTELL PROCEDUR OCH DESIGN 

Deltagarna informerades om försöket muntligt och skriftligt. De instruerades muntligt att 

försöka hålla 110 km/h, men samtidigt anpassa sig efter trafiksituationen. En inledande 

övningsperiod genomfördes där de uppmanades att testa bilens hantering såsom accelerering 

och bromsning. Markeringarna för PDT-uppgiften pekades ut och deltagarna instruerades om 

att de skulle genomföra PDT-uppgiften under hela körningen, samt att de utöver detta skulle 

få ytterligare uppgifter. De ombads att reagera så snabbt som möjligt på ett stimulus från 

PDT. Mer specifik information om de andra uppgifterna och instruktioner för dessa gavs först 

i samband med deras genomförande. 

Under hela försöket förutom under uppgift Ensam satt en försöksledare snett bakom föraren. 

Efter att ha tagit emot deltagaren och demonstrerat simulatorn var dennes roll att efter hand 

förklara och presentera de sekundära uppgifterna, samt ta hand om eventuella problem. 

Försöksledaren undvek i högsta grad all annan kommunikation med deltagaren. 

Försöket var uppdelat i tre block där första och tredje blocket innehöll 2 minuter långa 

perioder med uppgifter alternerat med en 2 minuter lång kontrollperiod utan någon uppgift. 

De två uppgiftsblocken bestod av tre mentala uppgifter var. Det mittersta blocket bestod 

däremot av en 5 minuter lång period där deltagaren körde ensam och försöksledaren alltså 

lämnade simulatorrummet. Mittenblocket fanns med för att se om det skulle gå att fånga 

tillfällen med försämrad prestation på PDT även under perioder med lägre grad av extern 

påverkan.  
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Tabell 1. Sammanställning över uppgifterna 

Nr Namn Beskrivning och namn Exempel  

(F = Försöksledare, B = 

Bilförare) 

1 UPP Upprepa siffra (Patten et al. 2004) F: 5 

B: 5 

2 TRETVÅ Addera ett tresiffrigt tal med ett tvåsiffrigt tal. (baserat på 

Harbluk et al., 2007) 

F: 280 + 54  

B: 334 

3 TRETRE Addera två tresiffriga tal. (baserat på Harbluk et al., 

2007)  

F: 286 + 854  

B: 1140 

4 ADDERA Föraren gavs inledningsvis två siffror att addera. Efter ett 

svar hade angetts gavs en ny siffra. Denna siffra skulle 

adderas med den sista siffra sagd av försöksledare. 

(Patten et al. 2004) 

F: 2+5 

B: 7  

F: 4  

B: 9  

F: 3 

B: 12… 

5 NED Räkna ner från 255 i steg om 7 F: 255 

B: 248, 241, 234 

6 AB Validering av påståenden (baserat på Brown et al, 1969) F: AB. A kommer före B? 

B: Sant 

F: BA. B kommer inte före A? 

B: Falskt 

7 Kontroll Ingen uppgift under 2 min, med närvarande 

försöksledare. 

- 

8 Ensam Ingen uppgift under 5 min, utan närvarande 

försöksledare. 

- 

    

Den experimentella designen bestod av den oberoende variabeln situationstyp med totalt 8 

betingelser: sex kognitiva uppgifter, kontrollperiod utan uppgift och dessutom en 

kontrollperiod där föraren lämnades ensam. Den beroende variabeln var förarens responsstid 

på PDT-uppgiften.  

3.2 Resultat 

Reaktionstiderna under försökets 8 olika situationer redovisas i Figur 4. Data för uppgiften 

Ensam saknas för person 1 och ersattes av medelvärdet för gruppen. Mauchly's sphericity test 

indikerade att antagande om sfäricitet kan antas (Χ
2
(27) = 39,978, p > 0,05). Resultatet visar 

att uppgifterna skiljde sig signifikant åt, F(7, 63) = 18,02, p < 0,001. En parvis jämförelse 

tyder på att uppgifterna kan delas in i två grupper med antingen hög eller låg reaktionstid. De 

situationer där föraren behåller en låg reaktionstid på PDT är Ensam, Kontroll samt UPP. 

Dessa tre uppgifter skiljer sig signifikant från alla andra förutom ADDERA, där endast UPP 

och Ensam skiljer sig signifikant (se Figur 4).  
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Figur 4. Medelvärde av PDT, uppdelad efter uppgift 

 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för PDT 

ID Uppgift Medel Std. avv. 

95% Konfidensintervall 

Lägre gräns  Övre gräns 

1 AB ,973 ,156369 ,861 1,085 

2 Addera ,911 ,224720 ,750 1,072 

3 TreTvå 1,059 ,137288 ,961 1,157 

4 TreTre 1,036 ,212858 ,884 1,188 

5 Ned 1,039 ,255546 ,857 1,222 

6 Upp ,655 ,078045 ,599 ,711 

7 Ensam ,621 ,083549 ,561 ,681 

8 Kontroll ,672 ,128971 ,580 ,765 

      

Antalet uppgifter som hanns med under de två minuterna varierade över uppgiftstyp och 

redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Antal avklarade uppgifter per uppgiftstyp. 

Uppgift Medel Std. dev 

Ned 32,8 10,36 

TreTre 7,1 2,183 

TreTvå 11,4 2,875 

Addera 32,8 7,421 

AB 20,1 2,234 

Upp * * 

* Ej uppmätt   

3.3 Diskussion 

Denna studie inkluderade ett större antal olika uppgiftstyper då det fanns en osäkerhet på 

vilken effekt de olika typerna faktiskt skulle ha på PDT-uppgiften och om de skulle kunna 

klassificerats som olika svårighetsgrader. Det var väntat att uppgiften Upp inte skulle öka 
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reaktionstiden nämnvärt då detta visats i en tidigare studie (Patten et al., 2004), men det var 

oväntat att alla de andra kognitiva uppgifterna lade sig på samma nivå. Det kan dock vara så 

att en skillnad hade uppstått med fler försökspersoner med tanke på det låga antalet deltagare 

(n=10). Ett ytterligare oväntat resultat var att TRETVÅ hade en tendens att ligga över 

TRETRE i responstid (observera att skillnaden inte är signifikant). Uppgiften TRETRE 

förväntades ha högre reaktionstid då den tillsynes var en mer komplex uppgift, eftersom den 

innefattade två tresiffriga jämfört med TRETVÅ som hade ett tresiffrigt och ett tvåsiffrigt tal. 

En jämförelse mellan dessa två uppgifter visar att antalet avklarade frågor dock var lägre för 

TRETRE än TRETVÅ (se Tabell 3). Förarna spenderade alltså mer tid vid varje uppgift, 

vilket skulle kunna tyda på att de var svårare men det finns en tendens att de hanterade PDT 

bättre under denna tid. En förklaring till detta skulle kunna vara att svårigheten i uppgiften 

TRETRE passerade en viss nivå vilket resulterade i en omfördelning av resurser. Förarna kan 

alltså vid denna uppgift ha nedprioriterat extrauppgiften i förmån för bilkörningen och PDT.  

En tidigare studie av Patten et al. (2004) använde till viss del samma uppgifter som i den här 

studien (UPP och ADDERA)  varför en jämförelse är möjlig. I studien av Patten et al. (ibid.) 

visades en gradvis ökning av responstiden mellan ingen uppgift, en enkel uppgift (UPP) till en 

komplex uppgift (ADDERA). Om man jämför resultaten med de redovisade av Patten et al. 

(ibid.; se Tabell 4) kan likheter, men även skillnader observeras. Gällande Ingen uppgift och 

ADDERA går det se att värdena tenderar att vara högre än de redovisade av Patten et al. 

samtidigt som den procentuella ökning från Ingen uppgift till ADDERA är mycket lik. Denna 

förhöjning av responstid i både icke-uppgiften och adderingsuppgiften (ADDERA) kan 

förklaras med skillnaden i erfarenhet hos förarna. Denna studie använde sig av icke-

professionella förare med låg eller medellåg erfarenhet av körning till skillnad från Patten et 

al. (ibid.) som hade professionella förare. En förares erfarenhet har tidigare visats påverka 

deras förmåga att hantera distraktioner (se t.ex. Patten, 2006). Detta kan bero på att de i högre 

grad automatiserat körbeteendet vilket frigör uppmärksamhetsresurser som kan användas till 

annat. I studien av Patten et al. (2004) gavs alla uppgifter via telefon medan dessa gavs i den 

nuvarande studien av den närvarande försöksledaren. Detta kan ha lett till en distraherande 

effekt vilket kan förklara en del av ökningen i responstid.  

Utifrån antagandet att förhöjd responstid hos PDT-uppgiften kan förväntas  hos oerfarna 

förare är resultatet gällande UPP oväntat i med att båda grupperna presterade likvärdigt. Det 

är dessutom oväntat att ingen skillnad kan ses mellan responstiden för Ingen uppgift och UPP 

i den nuvarande studien. En förklaring till dessa siffror går dock att finna hos Drive theory 

(Zajonc, 1965), vilken postulerar att prestationen försämras när en utövare är övervakad och 

utför en uppgift som de inte helt behärskar – i detta fall bilkörningen och sekundära uppgifter.  

If  the  dominant  responses  are  the  correct  ones,  as  is  the case  upon  achieving  

mastery,  the  presence  of  an  audience  will  be  of  benefit  to  the  individual. 

But if  they  are  mostly  wrong,  as  is  the  case  in  the  early stages  of  learning,  

then  these  wrong responses  will  be  enhanced  in  the  presence  of  an  audience,  

and  the  emission  of  correct  responses  will  be  postponed  or prevented. 

(Zajonc, 1965, s. 270) 

De oerfarna förarna har förhöjda värden på Ingen uppgift jämfört med de erfarna förarna på 

grund av sin oerfarenhet av körning vilket ytterligare förstärks enligt Drive theory av att de är 

övervakade av försöksledaren. Uppgiften att upprepa en siffra är dock så simpel att den kan 

genomföras med god prestation vilket negerar de negativa effekterna av övervakning och 

närvaron av försöksledaren (motsv. audience) blir istället positivt för prestationen. Närvaron 

av försöksledare gav alltså positiva effekter vid den enkla uppgiften vilket ytterligare 

förbättrade förarnas prestation.  
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Av vikt att beakta vid denna jämförelse är att studien av Patten et al. (2004) genomfördes i en 

riktig bil, medan den aktuella studien genomfördes i simulator. Vid körning i en riktig bil kan 

information tas in både taktilt och auditivt som vibrationer eller ljud från motorn. Denna 

information kan förenkla uppgiften att hålla hastigheten och liknande för att bedöma placering 

på vägbanan. Simulatorn som användes i denna studie saknade både en rörlig bas och force 

feedback. Detta innebar att all sådan information saknades och mer information varit tvungen 

intas visuellt för att lösa uppgiften. Dessa faktorer kan ha höjt den lägsta nivån av 

uppmärksamhet som krävdes för att framföra bilen och påverkat resultaten när föraren inte 

utförde några kognitiva distraktionsuppgifter. 

De slutsatser som kan dras är att de mer komplexa distraktionsuppgifterna leder till en ökning 

av responstiderna registrerade av PDT-testet. Det syns dock ingen skillnad i effekten på PDT-

testet mellan olika komplexa uppgifter. Inte heller kan en skillnad mellan perioderna med 

ingen uppgift och de med en enkel uppgift observeras.  

Tabell 4. Jämförelse av PDT-värden från tidigare forskning och denna studie 

 
Resultat från Patten et al., 2004  Resultat från nuvarande studie 

Typ Medelvärde PDT 

(ms) 

Procentuell ökning 

i responstid från 

icke-uppgift. 

 Medelvärde PDT 

(ms) 

Procentuell ökning 

i responstid från 

icke-uppgift. 

Ingen uppgift 584 0  647* 0 

Upprepning av 

siffra 

656 12  655 0 

Adderingsuppgift 845 45  911 41 

*genomsnitt av de båda icke-uppgifterna. 
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4 EXPERIMENT 2 

Den andra studien hade som mål att undersöka om observatörer bedömer distraktionsgraden 

hos förare på ett sätt som följer måttet PDT. Materialet de hade att utgå från var 

videosekvenser på förarens ansikte och överkropp, samt i vissa fall armar och ratt. För att 

studera vilka faktorer observatörerna använde för sin bedömning utfrågades de och dessutom 

registrerades deras ögonrörelser under själva bedömningen. 

4.1 Metod 

4.1.1 DELTAGARE 

Nio individer (varav fem kvinnor) deltog i studien. De var samtliga studenter inom 

kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet. Åldersfördelningen var mellan 21 och 28 år 

(M = 23,8, SD = 1,98). Varje individ deltog i en session som varade omkring 50 min.  

4.1.2 APPARATUR OCH MATERIAL 

För att registrera deltagarnas ögonrörelser och gaze användes en eyetracker från Tobii 

Technology av modell T60. Denna modell består av en 17" TFT-display (1280x1024) med 

inbyggd utrustning för eyetracking. Datasamplingen för eyetracking skedde med 60 Hz med 

en noggrannhet, enligt tillverkarna, på 0,5 grader. Med programvaran Tobii Studio (v.1.1) 

länkades eyetracking-data ihop med det som bedömarna såg på skärmen. 

Videomaterialet som användes i denna studie togs från det insamlade material från 

experiment 1. Från detta material valdes de sekvenser ut där förarna genomförde uppgift 

TRETVÅ och UPP (se Experiment 1) då de var de uppgifter som resulterat i högst respektive 

lägst genomsnittlig responstid hos PDT-uppgiften. Videomaterialet var rensat från all 

ljudinformation.  

En ytterligare bearbetning av datamängden som gjordes var att istället för att direkt använda 

alla mätpunkter från PDT-uppgiften beräknades ett löpande genomsnitt bestående av tre 

mätpunkter vilka användes istället. Detta gjordes för att undvika att enstaka missar eller 

höjningar hos responstiden för PDT-uppgiften skulle få allt för stor påverkan. Dessa enstaka 

höjningar av reaktionstiden kan bero på andra faktorer istället för en minskning i 

uppmärksamhet. Exempel på sådana faktorer skulle kunna vara att föraren vid tidpunkten för 

stimulus tittade i en spegel eller punkten kamouflerades av objekt i världen, som till exempel 

passerande bilar. Genom att ta genomsnittet över tre punkter istället för att använda varje 

mätpunkt för sig blev mätningen jämnare och ansågs bättre lyfta fram mer långgående 

påverkningar av uppmärksamheten än en enstaka missar. 

Ett förhöjt PDT-värde ses som tecken på att föraren var distraherad eller ouppmärksam. För 

att filtrera ut de sekvenser med högre responstider definierades ett gränsvärde som skulle 

överskridas. Gränsvärdet sattes till den genomsnittliga responstid, 1,06 sekunder, för 

uppgiften TRETVÅ. De löpande genomsnitt som överskred detta gränsvärde ansågs 

representera sekvenser där förarens körprestation var negativt påverkad av arbetsbelastningen. 

På samma sätt kategoriserades uppgiften UPP efter ett gränsvärde på 0,65 sekunder och de 

löpande genomsnitt som underskred detta gränsvärde ansågs representera sekvenser där 

föraren var alert. Varje tillfälle där gränsvärdet över- eller underskreds togs ut som en 

sekvens. Vid de tillfällen där flera löpande gränsvärden i följd överskred gränsvärdet 

klumpades de ihop till en sammanhållen sekvens. Även ett mätvärde före och efter de aktuella 

löpande genomsnitten inkluderades i sekvensen. Vid de fall en sammanhållen sekvens 

överskred 1 minut delades dessa i mitten. På så sätt skapades ett antal sekvenser med längd 
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mellan 15 och 50 sekunder. De sekvenser som avbildar förare under uppgift TRETVÅ 

benämns hädanefter med Tal/Långsamt (TL) och de med uppgiften UPP med Tal/Snabb (TS). 

Tal syftar på att bilföraren utförde en muntlig uppgift i sekvensen och snabb/långsamt på hur 

väl de presterade på PDT-uppgiften. 

Utöver detta material togs även ett antal sekvenser ut från uppgiften Ensam. Här användes 

samma gränsvärden (0,65 och 1,06) och procedur som tidigare vilket resulterade i ett antal 

sekvenser med låg respektive hög responstid. Dessa benämns Ej tal/Långsam (EL) respektive 

Ej tal/Snabb (ES). 

Ur denna datamängd bestående av 86 sekvensers, mellan 15-40 sekunder långa, valdes 42 

stycken ut slumpmässigt balanserade efter betingelserna som beskrivs nedan i Tabell 5. 

Tabell 5. Översikt av antal och typ av sekvenser 

Typ Antal Beskrivning 

Tal/Snabb (TS) 
15 

Låg responstid och talar. (Låg belastning) 

Tal/Långsam (TL) 
15 

Hög responstid och talar. (Hög belastning) 

Ej tal/Snabb (ES) 
6  

Låg responstid och talar inte. (Låg belastning) 

Ej tal/Långsam (EL) 
6  

Hög responstid och talar inte. (Hög belastning) 

   

Från dessa 42 sekvenser togs 10 slumpvalt utvalda sekvenser ut för att visas ytterligare en 

gång för att kunna testa intra-raterreliabilitet. 

4.1.3 EXPERIMENTELL DESIGN 

Den oberoende variabeln som manipulerades inom varje deltagare var sekvenstyp. Denna 

variabel hade fyra betingelser: Tal/Snabb (TS), Tal/långsam (TL), Ej tal/snabb (ES) och Ej 

tal/långsam (EL). 

De beroende variablerna som samlades in för varje sekvens var bedömarnas fixeringspunkter 

med blicken samt bedömarnas svar på två frågor: (A) Hur fokuserad var föraren på 

bilkörningen? och (B) Hur upptagen var föraren överlag? Bedömningen gjordes på en skala 1-

10.  

4.1.4 EXPERIMENTELL PROCEDUR 

Alla deltagare blev instruerade om försöket och informerades om att de skulle få se 

videosekvenser på personer som körde i en bilsimulator. De instruerades i skattningsskalan 

och de båda frågorna förklarades muntligt. Innan försöket kalibrerades eyetrackern och 

deltagarna fick se två demonstrationssekvenser för att få en känsla för typen av video de 

skulle studera.  

Under själva försöket visades en sekvens åt gången där filmen pausades efter varje sekvens 

slut. Deltagaren kunde i egen takt göra sin bedömning för att sedan på egen hand trycka på en 

knapp för att se nästa sekvens. Det var inte möjligt att se om samma sekvens flera gånger. 

Sekvenserna var uppdelade i fem block med tio eller elva sekvenser i varje block. Innan varje 

nytt block kalibrerades eyetrackern ytterligare en gång. För hälften av bedömarna visades 

blocken i omvänd ordning för att balansera ordningen. Efter varje sekvens gjordes en 

bedömning efter de två frågorna: (A) Hur fokuserad är föraren på bilkörning? (högt värde = 

mkt fokuserad) och (B) Hur upptagen/distraherad är föraren överlag? (högt värde = mkt 

upptagen).  



Människors förmåga att uppfatta bilförares mentala arbetsbelastning  Jonas Haraldsson 

18 

Under hela försöket satt en försöksledare snett bakom deltagaren. Dennes roll var att förklara 

försökets upplägg samt att sköta apparaturen. Efter varje avklarat block bytte försöksledaren 

till nästa.  

Totalt visades 42 unika sekvenser (15 TS, 15 TL, 6 ES och 6 EL) för varje individ. 10 klipp 

visades två gånger varför varje person såg totalt 52 sekvenser.  

4.2 Resultat 

Resultatkapitlet inleds med redovisningen över bedömarnas intra- och interraterreliabilitet och 

hur väl bedömarnas skattning stämde överens med uppmätta PDT-värden. Kapitlet avslutas 

med en redovisning över var bedömarna fokuserade under sin bedömning. 

Databehandling. För att studera om bedömarna bedömde lika över tid eller om de 

förändrades i sin bedömning beräknas deras intra-raterreliabilitet. Detta gjordes genom att 

genomföra bedömarnas första och andra skattning för de sekvenser som visats två gånger. 

Genom att subtrahera den första bedömningen från den andra bedömningen beräknades hur 

mycket personerna skiljde sig mellan sina två bedömningar.  För att hitta outliers räknades 

sedan standardavvikelsen ut hos dessa skillnader och hur många standardavvikelser varje 

bedömning låg från medelvärdet. Detta redovisas i Tabell 6 för fråga A (Hur fokuserad är 

föraren på bilkörning?) och Tabell 7 för fråga B (Hur upptagen är föraren överlag?). 

Resultaten här visar att två bedömare har flera fall där skillnaden mellan två bedömningar av 

samma sekvens skiljer sig större än 2 standardavvikelser från medelvärdet. Bedömare 6 har 

avvikit i fyra fall för både fråga A och B. Bedömare 8 har avvikit i två fall gällande fråga A 

och ett fall gällande fråga B. Ytterligare tre bedömare hade även varsin avvikande bedömning. 

Bedömare 2 och 9 avvek i ett fall gällande B-frågan och bedömare 4 hade ett avvikande fall 

för frågan A. På grund av de upprepade avvikelserna exkluderas bedömare 6 och 8 ur vidare 

beräkningar. Gällande avvikelserna av bedömare 2,9 och 4 exkluderas inte dessa då det inte 

var upprepade avvikelser. 

Tabell 6. Antal standardavvikelser varje försöksperson skiljer sig från medelavvikelse 

gällande fråga A för de upprepade sekvenserna. 

Bedömare 

1 -0,885 0,63 1,43 -1,9 1,01 0,5 0 1 0 0 

2 0 -0,63 0,72 -1,9 -0,34 0,5 1,29 -1 1,22 0 

3 0 0,63 0,72 0 -0,34 0 -0,64 0 0 0,46 

4 0 0,63 1,43 0 -0,34 -0,5 0 -2 0 0 

5 0 -0,63 0 0 -0,68 1,01 0,64 -1 0 0 

6 -2,65 -1,9 -0,72 0 0,68 2,52 0 0 -2,44 2,8 

7 0 0,63 0 -1,9 0 0 0 0 0,61 0 

8 0,89 1,26 -1,43 -1,9 2,36 0,5 2,58 1 -0,61 0,46 

9 -0,89 -0,63 -0,72 0 -0,68 -1,01 0,64 -1 0 -0,92 

* fet text markerar standardavvikelse större än 2  
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Fråga A: Hur fokuserad är föraren på bilkörning?) 

Tabell 7. Antal standardavvikelser varje försöksperson skiljer sig från medelavvikelse 

gällande fråga B. 

Bedömare 
          

1 -0,67 1,51 1,77 0,89 0 -0,4 0 0,66 -1,9 0,75 

2 -1,33 -0,5 0 2,68 0 -0,9 0,97 -1,3 -1,3 -0,8 

3 -0,67 0,5 0,88 -0,4 -0,8 0 -0,5 0,66 0 0 

4 -1,33 0 0 0,45 0,4 0 0,49 -1,3 -0,6 1,5 

5 0 0 -0,9 0 0,4 0 -0,5 -0,7 0,63 0 

6 -0,67 -2,01 1,77 -0,4 2,81 2,62 0 0 0 2,25 

7 -0,67 0,5 0,88 0 0 0 -0,5 0,66 -1,3 -0,8 

8 -0,67 -1,01 0 -0,4 0 0,44 2,44 -2 -0,6 0,75 

9 2 0 -0,9 0 0 0,87 0,49 0 1,26 0 

* fet text markerar standardavvikelse större än 2 

  

Frågeställning 2: Stämmer observatörernas bedömning överens med ett annat objektivt 

mått (Peripheral detection task) på distraktion? 

Den oberoende variabeln är typ av sekvens och den beroende variabeln är bedömarnas 

genomsnittliga skattning av sekvensen där de två frågorna (A och B) behandlas skiljt från 

varandra.  

För fråga A var huvudeffekten inte signifikant, F(3,38) = 0,153, ns. (se Figur 5). Ingen 

skillnad i hur fokuserad förarna bedömdes vara kan alltså uppmätas.  

För fråga B var huvudeffekten signifikant, F(3, 38) = 57,01, p < 0,0001. Signifikansen uppstår 

på grund av hur TL och TS skiljer sig från EL och ES vilket kan ses i Figur 6 och Tabell 8. 

Skillnaden finns alltså i sekvenserna där föraren inte pratade där de bedömdes vara mindre 

upptagna. 

 

Figur 5. Uppskattad fokusering hos förarna uppdelade på typ av sekvens. 
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Frågeställning 3: Vilka faktorer anser observatörerna vara av vikt och var tittar de när 

de gör sin bedömning? 

Alla bedömare, utom en, sade sig studera ögonen och en majoritet även munnen vid sin 

bedömning. De faktorer som deltagarna nämnde var ögonrörelser och ögonfokus, rattrörelser, 

grimaser, mun/tal, kroppshållning, ansiktsuttryck, armar. Enkätsvaren sammanfattades i sju 

kategorier vilka redovisas i Tabell 9. Deltagarna nämnde mellan 1 och 4 (M = 2,89, SD = 

0,93) faktorer. 

Data från eyetracker-utrustningen visar att alla bedömare fokuserade på förarens ansikte under 

samtliga sekvenser. Det fanns 23 unika sekvenser där ratten och händerna syntes och under 

dessa sekvenser fokuserade 11-66% av bedömarna någon gång i hand-/rattregionen (M= 42,5, 

SD= 17,9). På grund av fel i mätutrustningen saknas värden för en deltagare under 4 av dessa 

sekvenser.  

I tretton sekvenser syntes underarmarna, men inte händerna, och där fixerade 0-55% 

bedömarna någon gång på armarna (M = 17,1; SD = 27,9). Det var endast i fyra av dessa 

tretton sekvenser där någon faktiskt fokuserade på armarna och för dessa var det mellan 11-78 

% (M = 56,6; SD = 15,8) som tittade. För några sekvenser var det alltså betydligt mer 

populärt att titta på armarna.  

 

Figur 6. Uppskattad upptagenhet hos förarna uppdelade på typ av sekvens. 

Tabell 8.  Skillnader mellan de fyra kategorierna för fråga B 

Typ   95% konfidensintervall 

  Medel Std. fel Lägre gräns Övre gräns 

Tal/Långsam 5,705 0,159 5,384 6,026 

Tal/Snabb 5,790 0,159 5,469 6,112 

Ej Tal/Långsam 2,853 0,251 2,345 3,361 

Ej Tal/Snabb 3,167 0,251 2,659 3,675 
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Tabell 9. Sammanfattning över vad bedömarna tittade på enligt enkäten. 

 Antal (av 9) Andel 

Ögon 8 88 % 

Mun/prat 6 66 % 

Ansiktsuttryck/grimaser 4 44 % 

Kroppshållning/-rörelse 3 33 % 

Händer/ratt 3 33 % 

Armhållning/-rörelse 2 22 % 

Kliade sig i ansiktet 1 11 % 

   

4.3 Diskussion 

Målet med studien var att undersöka möjligheterna för bedömare att utifrån videomaterial 

bedöma distraktionsgraden hos bilförare. En anledning att studera just en panel som gör denna 

bedömning är att det skulle kunna peka ut vilka variabler som är intressanta att studera vidare 

på. Resultaten pekar dock på att bedömarna inte kan särskilja sekvenserna på samma sätt som 

PDT, utan deras bedömning överskuggas av om föraren pratade eller ej. 

Frågeställning 2. Stämmer observatörernas bedömning överens med ett annat objektivt 

mått (Peripheral detection task) på distraktion? 

Den här studien kan inte påvisa att bedömarna kan urskilja de fall där förarna enligt PDT-

uppgiften hade förhöjd arbetsbelastning. Gällande frågan om hur fokuserad föraren var blev 

bedömningen samma för samtliga sekvenser. Detta resultat kan komma från att bedömarna 

har sett att förarna var fokuserade på något utan att kunna särskilja på vad och antagit att det 

gällde bilkörningen. 

För frågan gällande upptagenhet skiljde däremot bedömarna på förarna utifrån om de talade 

eller ej där de som talade bedömdes vara mer upptagna. Sex av bedömarna sa även att de 

tittade på om personen talade eller ej när de gjorde sin bedömning. Denna framträdande 

skillnad mellan sekvenserna, om föraren talade eller ej, verkar ha blivit den särskiljande 

faktorn för bedömarna och de kan ha nöjt sig att titta efter detta.  

I denna studie undersöktes både externt och internt inducerad mental distraktion. De aktiva 

uppgifterna gav upphov till extern distraktion, medan sekvenserna med förhöjda PDT-värden 

under icke-uppgifterna är exempel på intern distraktion.  För att säkerställa att förarna faktiskt 

gjorde uppgifterna samt för att motivera dem att göra den korrekt och snabbt användes 

uppgifter som krävde muntlig respons. Något liknande vore omöjligt för den internt 

inducerade distraktionen varför en synlig skillnad mellan dessa två fall var om personen rörde 

munnen eller ej. Detta skapar dock olyckligt denna kraftiga distinktion mellan de två olika 

typerna av distraktion vilket kan ha lett till att bedömarna skapat sig en felaktig mental modell 

över vad som symboliserar distraktion. I och med uppgiften de var ålagda bör de aktivt ha 

letat efter signaler och när denna tydliga distinktion i materialet fanns är det inte förvånande 

att de använde detta som ett tecken för sin tolkning. Bedömarna kan ha tolkat upptagenhet 

som endast en form av externt inducerad distraktion och således inte letat efter mer subtila 

tecken.  Bedömarna kan ha förenklat sin taktik att framförallt ta hänsyn till denna faktor och 

andra mer subtila skillnader kan gått dem förbi. 

Ett annat problem kan ha varit frågan som ställdes. Skillnaden som skulle upptäckas var 

kanske egentligen inte om föraren var upptagen eller ej, utan om föraren var så överbelastad 
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att de mentala resurserna började tryta, det vill säga att bilkörningen blev lidande. Förarna 

hade en sekundär uppgift under TS men den var tillräckligt enkelt för att de skulle kunna 

bibehålla kontrollen i situationen. Bedömarna har identifierat att en sekundär uppgift 

genomfördes och antagit att denna lett till upptagenhet. Detta är inte ett helt fel antagande, 

men det fångar inte skillnaden mellan två sekundära uppgifter där endast den ena får föraren 

att omfördela sina mentala resurser från bilkörningen/PDT till den sekundära uppgiften. 

Frågeställning 3. Vilka faktorer anser observatörerna vara av vikt och var tittar de när 

de gör sin bedömning? 

Resultaten visar att de flesta bedömarna såg ögonen som en viktig källa av information vilket 

även bekräftades av eyetracker-utrustningen. Efter ögonen ansågs munnen vara en viktig 

faktor vilket som tidigare har diskuteras kan ha berott på blandningen av sekvenser med 

förare som antingen talade eller ej.  

Det är problematiskt att i bilkontext spela in en person och fånga de faktorer som kan vara 

informationsnyttiga. Det kan vara svårt att placera en kamera för att fånga både ansikte och 

rattrörelser och samtidigt behålla en naturlig vinkel. På grund av att förarna var olika långa 

ledde justeringar av videokameran till att det inte gick att se händerna, utan bara 

underarmarna, i en del sekvenser. Detta faktum ledde dock till en intressant följd i resultaten.  

I de sekvenser där man kunde se händerna fanns det en tydlig trend mot att bedömarna oftare 

faktiskt fokuserade på armarna och händerna. Det visar att det är framförallt händerna och 

ratten som varit av intresse, snarare än under- eller överarmarna.  

Vad bedömarna studerade när de fokuserade på händer/ratten är dock oklart. Är det 

rattrörelser eller är det hur hårt eller på vilket sätt man hållit i ratten som studerats? Det verkar 

mindre sannolikt att de studerat hur de rört ratten då det inte var några kraftiga svängar på 

grund av motorvägssituationen samt att bedömarna inte hade någon uppfattning om vad som 

skedde framför bilen.  

I en mer naturlig social situation har andra personer bättre översikt över vad den de ser på 

faktiskt gör och kan skapa sig en mer fullständig mental modell över handlandet och 

förfarandet hos personen och observera ett beteende som avviker från det normala – om 

personen varit uppmärksam. Möjlighet till en sådan form av överblick och 

situationsmedvetenhet saknades i kontexten med bilkörning då bedömarna inte hade en 

uppfattning om trafiksituationen. Det kan vara problematiskt att få en sådan översikt i 

bilkontexten då inte bara vinkeln som föraren kan betraktas från inte är helt naturlig, utan 

även att mycket av kontexten är situerad utanför bilen.  Det kan således vara så att man har 

svårt att använda sig av tidigare erfarenheter av att bedöma personer och göra dessa 

avgöranden i denna kontext. 

Ett problem för att konstatera vad det var som avgjorde bedömningen är att det inte går att 

veta exakt när bedömaren nöjde sig med sitt beslut. Studerade de hela sekvensen först och 

sedan tog beslut eller fattade de ett beslut medan sekvensen fortgick och således blivit mer 

påverkad av den första delen av sekvensen? 
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5 ALLMÄN DISKUSSION  

Denna studie har haft ett explorativt angreppssätt för att allmänt undersöka möjligheterna att 

mäta personers förmåga att upptäcka distraktion hos andra - med fokus på folk i en förarmiljö. 

Att människor kan känna igen känslor och trötthet hos andra har tidigare visats, men vilka 

möjligheter vi har att upptäcka distraktion och ouppmärksamhet hos andra verkar ännu vara 

ett outforskat område. Ett mål med den nuvarande studien var således att utforska området för 

att börja skapa en plattform för vidare, mer riktade studier. 

Tidigare forskning har visat att personer har ett annorlunda beteende i simulatorer jämfört 

med ute i fält och uppmätt att styraktiviteten är högre i fält än i en simulator (Engström et al., 

2005).  Sådana faktorer kan påverka den ekologiska validiteten negativt i den här studien 

speciellt då en relativt enkel körsimulator användes. Detta kan ha skapat problem vid 

tolkningen av distraktion och ouppmärksamhet. Även om förarnas prestation för att upptäcka 

visuella stimuli försämrades under den höga arbetsbelastningen kan deras psykofysiologiska 

reaktioner ha varit annorlunda än de skulle varit i en verklig situation beroende på de olika 

nivåerna av risk involverad. 

Dagens teknik för att upptäcka distraktion utifrån fysiologiska effekter är huvudsakligen 

fokuserad på att tolka ögonrörelser men det hade varit intressant att se var vi människor mer 

tittar på i ansiktet. Trots att bedömarna var inkonsekventa i sina bedömningar betyder det inte 

att observatören inte har en viktig roll i forskningen. Det kan vara att vi instinktivt, men inte 

explicit, vet vilka faktorer vi bör titta efter men misslyckas att sammanföra dessa till en 

helhetsbedömning (Dawes, 1979). 

Internt inducerad distraktion verkar vara relativt outforskad då de flesta studerat reaktionerna 

vid antingen extern distraktion eller trötthet/dåsighet. Det kan bero på metodologiska 

anledningar då det är svårt att aktivt inducera interna tillstånd, man måste helt enkelt vänta på 

att det sker. Denna studie har visat att det dock verkar vara möjligt att i en simulator efter inte 

särskilt lång tid lyckas få fram sekvenser där (vissa) förare får förhöjd responstid på PDT-

uppgiften, vilket kan tolkas som att de blivit ouppmärksamma. Detta talar för att en studie 

som innehåller längre perioder av enformig körning skulle kunna generera en större mängd 

data på förare med internt inducerat ouppmärksamhet. Vad som framkommit i den aktuella 

studien är också vikten av att inte blanda exempel på intern och extern distraktion vid 

bedömning då vissa faktorer överskuggar mer subtila eventuella signaler.    

För att inte styra tolkningen fick bedömarna ingen objektiv skala att utgå från gällande sin 

bedömning utan fick själva avgöra relationen mellan vad de såg och den gradering av 

distraktion de var ålagda att göra. Denna avsaknad av referensskala kan dock leda till en 

glidande förändring i attityd och taktik hos bedömaren efter hand som denne ser fler 

sekvenser.  Ett sätt som eventuellt skulle kompensera för detta är att låta en bedömare avgöra 

mellan två sekvenser åt gången vilken som representerar den mest distraherade föraren.  

Ytterligare ett problem var att sekvenserna som studerades var antingen bara ansikte eller 

ansikte och händer. Denna studie separerade inte dessa två typer av material, men det skulle 

eventuellt vara intressant att se om bedömningarna skiljer sig åt mellan dessa två datamängder 

– speciellt eftersom ett flertal bedömare (66 %) rapporterade att de faktiskt tittade på 

armarna/händerna och ratten för att göra sin bedömning. Detta stödjer utgångspunkten att 

koordinationen ögon/händer är viktig vid bedömningen, trots att det aktuella scenariot var 

motorvägsmiljön med små rattrörelser. 
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5.1 Slutsatser 

Denna studie testade ett brett batteri av kognitiva uppgifter och visade att de komplexa 

uppgifterna hade en jämlik påverkan av förarnas prestation. Detta bekräftar tidigare studier 

som visat att uppgifter av ren kognitiv karaktär påverkar personers förmåga att reagera på 

visuella stimuli i deras perifera synfält. Detta ses som ett tecken på att även deras förmåga att 

säkert framföra ett fordon har försämrats då bilkörningen är en högst visuell aktivitet. Den 

simpla kognitiva uppgiften hade ingen påverkan jämfört med perioderna utan uppgift. Detta 

skiljer sig från tidigare forskning men är en skillnad som kan bero på urvalet av icke-

professionella förare. 

I den aktuella studien går det inte att säga om personer har en förmåga att avgöra 

distraktionsnivån hos andra. Det går dock att konstatera att ögonen är den mest populära 

faktorn vid bedömningen. Efter ögonen nämndes munnen och om personen talade eller ej som 

en faktor. Detta kan vara en av anledningarna till att bedömarna inte gjorde samma 

bedömning som PDT-uppgiften gällande upptagenhet. Tal var inte en åtskiljande faktor, men 

en sådan tydlig händelse att det kan ha varit svårt för bedömarna att bortse från den. Vad som 

är mer intressant dock är att en majoritet av bedömarna även nämner armarna och händernas 

rörelse som intressanta faktorer.   

5.2 Framtida forskning 

En viktig framtida fråga är att utröna skillnaderna i reaktioner mellan internt och externt 

inducerad distraktion. Även om båda kan undersökas inom ramen för samma studie verkar det 

vara av vikt att separera dem för att undvika att andra faktorer än de önskvärda betingelserna 

distraherade och ej distraherad överskuggas. Det skulle också vara intressant att vidare 

undersöka mer specifikt om bedömarna studerar särskilda delar av ansiktet eller om det är en 

generell tolkning av hela ansiktet. Ytterligare en fråga är om det finns en skillnad i de 

eventuella synliga reaktioner hos föraren mellan olika typer av kognitiva uppgifter som 

ordgenerering eller huvudräkning och hur dessa skiljer sig från mer naturligt förekommande 

distraktorer i förarmiljön. 
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BILAGA 1 - ENKÄT FÖR EXPERIMENT 1  

1. Födelseår:               

2. Kön: Kvinna Man 

3. Innehaft körkort sen år:                                                            

4. Hur ofta kör du ungefär?                                                                                                                                                                                          

         

          

     

5. Uppskatta hur många mil per år du kör. 

         

          

     

6. Hur motiverad kände du dig att köra som om det vore på riktigt? 

      Inte alls Mycket  

 1 2 3 4 5 6 7 

Tack så mycket för din medverkan! 

BILAGA 2 - SVAR PÅ ENKÄT FÖR EXPERIMENT 1 

        

Nr. År Kön 
Körkort 
sen Hur ofta? Mil/år Motiverad 

 1 1983 K 2002 2 ggr/månad 25-30 mil 6 

 2 1984 M 2002 Dagligen 800 mil 7 

 3 1982 K 2001 < ggr/mån 60 mil 6 

 4 1978 M 1995 Dagligen mellan linköping-norrköping i 3 år.  

Nuförtiden stadskörning ett par dagar i veckan 

2000 6 

 5 1985 K 2005 sedan ht 06 en gång varannan månad, innan 

oftare 

40 5 

 6 1981 M 1999 Mycket på sommaren, annars en eller två 

gånger i månaden 

100-150 6 

 7 1983 M 2002 Regelbundet på sommaren, men annars 1 

ggn/månad 

100 5 

 8 1984 M 2002 70 ggr per  år, nästan bara på sommaren 35 6 

 9 1984 K 2004 Inte ofta. Några ggr under sommaren, fåtal 

annars. 

30 5 

 10 1985 K 2004 Varannan månad 150 mil 5 
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BILAGA 3 - SKALA ANVÄND AV BEDÖMARNA 

  A 
    

Hur fokuserad var förare på bilkörningen? 
    B 

    
Hur upptagen var föraren överlag? 

   

                   

                  

  

Helt 
ofokuserad 

      
Mycket fokuserad 

  A: 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    
  

Helt 
oupptagen      

 

Mycket upptagen 

   B: 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                      

 

BILAGA 4 - ENKÄT FÖR EXPERIMENT 2 

1. Födelseår:               

2. Kön: Kvinna  Man 

3. Innehaft körkort sen år:                                                            

4. Vad tittade du huvudsakligen på för att göra din bedömning? 

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                     

      

4. Använde du någon teori/antagande eller dylikt för att göra dina bedömningar? 

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                     

     

6. Uppskatta hur många mil per år du kör. 

                                                                                                                      

                                                                                                                      

 

7. Har du någon uppfattning vad förare gjorde utöver att köra? 

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                     

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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BILAGA 5 - SVAR PÅ ENKÄT FÖR EXPERIMENT 2 

 
År Kön Körkort Tittade huvudsakligen på: Teori Mil/år Uppgift 

p4 1987 m 2006 ögon, mun, rattrörelser och 
grimaser 

om de såg upptagna/ansträngda ut så 
utgick jag från att de var väldigt upptagna 
med någon extern uppgift 

100-200 De såg ut som de räknade 
på något. 

p5 1980 m Nej ögon, kroppshållning, armrörelser ingen - Såg ut som en del hade 
räkneuppgifter 

p6 1983 m 2003 Ögonrörelser, ansiktsuttryck om de 
verkar alerta 

Berodde lite på vad de faktiskt gjorde, 
men jag antog att ögonrörelser innebar 
att de höll uppsikt på vägen 

10 Någonslags 
distraktionsuppgift, räkna 
eller återberätta något såg 
det ut som. 

p7 1984 m 2005 Ögonen, kroppshållning, armarna 
(sträckta eller je). Ifall de pratade 
eller inte. 

Ju mer man spänner sig desto mer 
fokuserad är man. Prat gör en upptagen. 

50-100 Läste siffror från skyltar 
eller något annat. 

p8 1985 k Nej Ansiktet, om han/hon pratade. 
Vilket ansiktsuttryck de hade. Och 
även på händerna för att se "hur 
mycket" de körde/Styrde 

Nej, inte annat än att man kan tcyka att 
konversation vid bilkörning borde påverka 
hur fokuserade de är. 

- Såg ut som de fick 
mattetal att räkna ut. 

p9 1985 k Nej Ögon, om de pratade samtidigt. Hur 
mycket de vred på ratten. 

Antog att de hade två delar i ett försök. En 
del där fokus var på bilkörningen, en 
annan där de skulle hitta siffror. 

0 Ett försök. Hitta skyltar. 

p10 1984 K Nej Ögonfokus, om de såg ut som de 
pratade, kroppsrörelser 

Antog väl att om man inte tittar framåt 
eller åt sidan (backspegel eller sidospegel) 
så borde inte fokus direkt ligga på själva 
bilkörningen. 

- Kliade sig, harklade sig, 
pratade genom antingen 
upprepa något eller räkna 
något. 

p11 1986 k 2006 Om ögonen flackade och om de 
pratade. Om de kliade sig i ansiktet 
ibland. 

Att det är svårt att göra flera saker 
samtidigt. 

Inte så 
många. 
Fler än 5. 
Kör 
dagligen på 
sommaren. 

Svarade på någon typ av 
frågor 

p12 1984 k 2004 Förarnas ögonrörelser När förarna behövde tänka slutade de att 
röra på ögonen lika mycket som de gjorde 
när de inte behövde tänka 

1500 Svarade på frågor de var 
tvungna att tänka efter 
innan de kunde svara. 
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