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Sammanfattning 
 

Denna uppsats har som syfte att utreda hur användandet av talgränssnitt i 
personbilar påverkar köruppgiften. En empirisk studie i verklig miljö har 
utförts. Tidigare studier, i simulatormiljö, har visat att med hjälp av 
röststyrning av bilens funktioner, såsom radio, kan föraren hålla båda 
händerna på ratten samt ha blicken riktad framåt mer än då funktionerna 
styrs manuellt med knappar och reglage. Detta leder till en säkrare 
bilkörning. Tal kräver en annan typ av mental resurs än vad både syn och 
manuella rörelser gör. Röststyrning minskar konkurrensen mellan 
köruppgiften och den sekundära uppgiften om de mentala resurser 
människan har att tillgå. Den mentala arbetsbelastningen sjunker och på 
så sätt förbättras utförandet av köruppgiften. I denna studie mättes 
arbetsbelastning på olika sätt. Dels användes objektiva mått som bland 
annat mätte förarens perifera seende. Även subjektiva skattningar i form 
av enkäter nyttjades. Försökspersonerna fick i studien köra en rundsträcka 
tre gånger. Första varvet var ett varv utan uppgifter för att få reda på 
förarens normala körförmåga. Under andra och tredje varvet gjordes 
antingen manuella eller röststyrda uppgifter i ett navigeringssystem. 
Resultaten visade att manuell styrning var signifikant mer krävande än 
både röststyrning och då inga uppgifter utfördes. Talgränssnitt påverkar 
således köruppgiften mindre än vad manuellt gränssnitt gör. Resultaten 
visade också att röststyrning var lika krävande som att inte utföra några 
uppgifter alls. Detta resultat var oväntat då röststyrning trots allt kräver 
att användaren minns sina kommandon, aktiverar taligenkänningsenheten 
samt uttalar sitt kommando.   
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1  Inledning 
 
I forskningsrapporter som berör röststyrning av informationssystem i 
bilar, nämns två huvudsakliga fördelar med röststyrning. Föraren kan 
hålla båda händerna på ratten samt rikta sin blick framåt mer då 
informationssystemen styrs med rösten, än då de styrs med händerna. Det 
har under många år gjorts studier om mobiltelefonanvändning vid 
bilkörning. Användandet av mobiltelefoner vid bilkörning ökar 
signifikant risken för kollisioner (Graham et. al., 1998). I en studie av  
Graham (1998) och hans kolleger undersöktes hur användandet av en 
röststyrd mobiltelefon påverkade utförandet av en enklare uppgift. 
Resultaten visade att utförandet förbättrades signifikant samt att den 
mentala arbetsbelastningen minskades då telefonnumret lades in med 
hjälp av rösten i stället för med knapptryckningar. Detta resultat har 
medverkat till att uppmuntra ökat användande av röststyrning i bilar mer 
än till att bara gälla mobiltelefoni.   
 
Som inspirationskälla till denna uppsats ligger en senare studie utförd av 
Carter och Graham (2000). Deras studie gick ut på att undersöka vilken 
påverkan röststyrning av bilens informationssystem kan ha på utförandet 
av köruppgiften. De valde att titta på funktioner såsom radio, 
kassettbandspelare och Cd-spelare. I samma studie ville de även utreda 
vilken inverkan manuella kontrollknappar placerade vid, eller på ratten 
hade på köruppgiften. Detta i jämförelse med den traditionella 
placeringen av knappar på instrumentbrädan. Studien gjordes med hjälp 
av en PC-baserad köruppgift med ratt och fotpedaler kopplade till PC:n. 
Resultatet visade att köruppgiften utfördes signifikant bättre med 
röststyrning än med manuell styrning. Däremot gick det snabbast att 
hantera funktionerna på det traditionella manuella sättet. Röststyrning 
med återkoppling ansågs enklast och var mest omtyckt enligt subjektiva 
bedömningar.  
  
Volvo har ett röststyrt navigeringssystem under utveckling. Detta system 
ligger till grund för studien som presenteras i denna uppsats. Företaget 
har sedan länge ett stort intresse för säkerhetsfrågor. Den här studien är 
en så kallad kördistraktionsstudie som belyser säkerhetsfaktorer i 
samband med användandet av talgränssnitt i personbilar. 
 
 



Hur påverkar användandet av talgränssnitt köruppgiften?                 Elisabet Israelsson 
- en distraktionsstudie                                                                                    2002-10-14 
Magisteruppsats i kognitionsvetenskap, Linköpings universitet 
_____________________________________________________________________ 
 

  
- 2 - 

1.2  Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk studie ta reda på hur 
användandet av talgränssnitt i personbilar påverkar köruppgiften. 
Talgränssnittet jämförs med det manuella gränssnittet. Studien behandlar 
också frågan om användarens tidigare erfarenhet av funktionens manuella 
gränssnitt har betydelse för införandet av talgränssnittet. Det unika med 
studien är att den utförs i verklig miljö, vilket tidigare inte gjorts i 
liknande studier.   
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2  Teoribakgrund 
 
I detta kapitel sammanfattas genomgången teori med studien i fokus. De 
första avsnitten beskriver det grundläggande för studien; mental 
arbetsbelastning samt omkringliggande teorier såsom tidsfördelning och 
teorin om multipla resurser. 
  
Då studien består av bilkörning nämns vad det innebär att köra bil samt 
de krav som ställs på föraren under bilkörning. Studien utförs i verklig 
miljö vilket gör att olika kördistraktorer måste beaktas. Dessa beskrivs 
kort.  
 
Därefter nämns de mått som mäter arbetsbelastning samt vilka 
egenskaper dessa har.  
 
Teoridelen avslutas med en beskrivning av talgränssnitt med dess för- och 
nackdelar, samt navigeringssystem för att sätta in läsaren i de system 
studien kretsar kring. 
 
 
2.1  Mental arbetsbelastning 
 
Under de senaste årtiondena har man intresserat sig alltmer för begreppet 
”mental arbetsbelastning” och vad det innebär (Wickens, 1992). En 
mängd olika definitioner har föreslagits. Några av de frågor som 
diskuterats inom detta område är:  
 
• Hur upptagen är operatören? 
• Hur komplex är den uppgift som utförs?  
• Hur många uppgifter kan en operatör handskas med på ett säkert sätt? 
 
”Mental arbetsbelastning” är kopplad till de krav som ställs på operatören 
vid utförandet av en eller flera uppgifter (ibid.). En människa har 
begränsade mentala resurser att tillgå (ibid.). Många av de mänskliga fel 
som orsakar olyckor, till exempel i trafiken, har uppkommit just på grund 
av en alltför stor mental arbetsbelastning hos föraren (Schlegel, 1993). 
Schlegel (1993) ser begreppet ”mental arbetsbelastning” som ett uttryck 
för kraven en uppgift ställer på en individ, och individens kapacitet att 
möta dessa krav för att kunna producera ett acceptabelt utförande. 
Wickens (1992) beskriver begreppet som en relation mellan den 
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resursmängd operatören kan ge och den resursmängd uppgiften kräver. 
Denna relation visas i bilden nedan. 
 
 

 
Figur 1. Bild över relationen mellan uppgiftens resurskrav,  given resursmängd från 
operatören och utförandet av uppgiften (Wickens, 1992) 
 
 
Den horisontella axeln representerar uppgiftens resurskrav, medan den 
vertikala axeln representerar den resursmängd operatören kan ge.  Den 
mörka arean visar mängden reservkapacitet hos operatören. Ju fler 
resurser en uppgift kräver desto sämre blir utförandet av uppgiften om 
den givna resursmängden är överskriden. Om uppgiften kräver resurser 
utöver det operatören har att erbjuda kollapsar utförandet av uppgiften. 
Rör man sig åt vänster i figuren, och hamnar utanför bilden, finns 
monotonitet i uppgiften. Monotonitet kan också bidra till mental 
arbetsbelastning (de Waard, 1996). Förändringar i ”mental 
arbetsbelastning” beror därmed på förändringar i operatörens kapacitet 
eller på förändringar i uppgiftens resurskrav. En och samma uppgift med 
fast resurskrav kan resultera i olika mängd mental arbetsbelastning hos 
olika individer då varje individ har olika resurskapacitet (ibid.). 
 
I körsituationer kan mental arbetsbelastning till exempel uppstå då 
föraren inte har tillräckligt med tid att reagera på alla händelser i 
omgivningen eller då han eller hon inte har tillräckligt med information 
för att kunna lösa önskad uppgift i trafiken. 
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2.2  Teorin om multipla resurser 
 
Som grund för denna teori ligger antagandet om människans förmåga att 
kunna dela sin uppmärksamhet mellan flera pågående uppgifter 
(Wickens, 1992). En föregångare till teorin om multipla resurser (eng. 
”Multiple resource theory”) är teorin om singulära resurser (eng. ”Single 
resource theory”) fastställd av Kahneman (1973). Båda teorierna ser 
uppmärksamhet som en behållare ur vilken man tar resurser för att utföra 
uppgifter och mentala aktiviteter (Wickens, 1992). Skillnaden mellan 
teorierna ligger i deras syn på om resurserna är identiskt lika varandra och 
därmed har sitt ursprung från samma resurskälla, eller om de är olika och 
kommer från skilda resurskällor (ibid.). Teorin om singulära resurser 
antar att resurserna i behållaren är identiska varandra. Teorin om multipla 
resurser antar att det finns olika typer av resurser som kommer från olika 
resurskällor (ibid.). Risken för interferens mellan uppgifter är större då de 
använder samma resurskälla vilket i sin tur ökar risken för att uppgifterna 
blir utförda på ett mindre tillfredsställande sätt (ibid.). 
 
Teorin om multipla resurser påstår att det finns tre tvåställiga 
resursdimensioner (ibid.). Dessa är; stegen i människans 
informationsbehandling (inkodning och svarsgenerering), modalitet 
(auditiv och visuell) samt koden i vilken man bearbetar information 
(verbal och spatial). 
 
Den första dimensionen går från inkodning och bearbetning av indata till 
svarsgenerering av utdata. Inkodning och bearbetning tros kräva samma 
typ av resurs, medan svarsgenerering använder resurser från annan 
resurskälla (ibid.). 
 
I den andra dimensionen skiljer man den visuella modaliteten från den 
auditiva. Respons ges antingen med manuella rörelser eller med hjälp av 
talet (ibid.).  
 
Tredje och sista dimensionen skiljer på kodtypen man behandlar 
informationen på. Antingen behandlas den inkommande informationen 
verbalt eller spatialt (ibid.). 
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Bilden nedan visar strukturen för dessa dimensioner. 

 
    
 
 
Figur 2. Struktur över människans resurser (Wickens, 1992). 
 
 
Bilden ska läsas från vänster till höger. I det första steget (inkodningen) 
kommer information in via någon av de två modaliteterna. Informationen 
är kodad antingen spatialt eller verbalt. I det andra steget 
(informationsbearbetningen) tolkas informationen varpå det i sista steget 
genereras ett svar som antingen är manuellt eller i form av tal.   
 
Ur bilden kan tydas, att om koden informationen presenteras i, är den 
samma som den kod informationen ska bearbetas med, behövs ingen 
översättning mellan två olika koder. Detta leder till en snabbare 
informationsbehandling. Om svaret i sin tur ska ges i samma kod som 
informationen bearbetats med minskar behandlingstiden något ytterligare. 
Ju fler uppgifter och mer information som ska tas in via samma modalitet, 
bearbetas med samma kod och ge svar i samma svarskod, desto större är 
risken för att den mentala arbetsbelastningen ökar (Baber et. al., 1996). 
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Ett exempel på en körsituation där denna teori skulle kunna appliceras är 
då en förare ser en skyllt med pilen sväng vänster. Den visuella pilen får 
föraren att manuellt vrida ratten åt vänster. Teorin kommer in då man 
börjar fundera över hur situationen hade sett ut om någon istället talade 
om för föraren att denne ska svänga vänster. Då har man en auditiv 
information som ska översättas till en manuell handling. 
 
 

2.2.1  Kompatibilitet 
  
I vanlig bilkörning ligger tyngdvikten främst på människans visuella 
perceptionskanal och manuella responskanal (Gellatly, 1997). Den 
auditiva perceptionskanalen och tal som responskanal är idag inte fullt 
utnyttjade i bilens gränssnitt (ibid.). Att få en kompatibilitet mellan 
stimuli och respons är en viktig faktor vid systemdesign. Detta gäller 
främst vid design av sekundära system. Det har visat sig att visuell-
manuell och auditiv-tal är mer kompatibla stimuli-responspar än vad 
visuell-tal och auditiv-manuell är (Wickens, 1992). 
 
 
2.3  Tidsfördelning 
 
Tidsfördelning är ett begrepp som är starkt kopplat till uppmärksamhet 
och teorin om multipla resurser. Det är en term som även förekommer 
inom datorvärlden. Den tekniska definitionen är att flera människor 
samtidigt använder sig av samma processor. Användarna delar på 
processorns tid och kapacitet (int ref 1). Utifrån denna definition kan man 
dra vissa paralleller till hur två uppgifter (eng. dual-task) eller flera (eng. 
multiple-task), delar på människans resurser, då de utförs samtidigt. 
Enligt Wickens (1992) hänger tidsfördelning samman med hur man på ett 
effektivt sätt växlar mellan de aktuella uppgifterna men även hur man 
schemalägger vilken uppgift eller deluppgift som ska utföras när. Växling 
och schemaläggning är viktigare då tillgänglig tid är kortare än den 
verkliga tid som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande 
sätt.  
 
Vid samtidigt utförande av flera uppgifter kan tre fenomen inträffa, 
samarbete dem emellan, förväxling eller konkurrens. Alla påverkar 
tidsfördelningens effektivitet (Wickens, 1992).   
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Två uppgifter kan samarbeta, och på så sätt göra tidsfördelningen mer 
effektiv, om de till exempel följer samma rytm. I början av åttiotalet 
registrerade man att två rytmiska aktiviteter med samma rytm ger bättre 
tidsfördelning än två rytmiska aktiviteter med olika rytm (ibid.). 
 
Förväxling och konkurrens försämrar effektiviteten hos tidsfördelningen. 
Dessa fenomen uppstår på grund av att flera uppgifter använder samma 
typ av resurs (ibid.). 
 
 
2.4  Köruppgiften 
 
Idag kör många människor bil. De flesta försöker hantera sitt fordon på 
ett tryggt och säkert sätt. Många av de trafikolyckor som ändå sker, sker 
ofta på grund av mänskliga faktorer. Vissa av dessa faktorer väger tyngre 
än andra i avseende på mental arbetsbelastning. Med ökad välfärd ökar 
antalet bilar på vägen, vilket i sin tur ställer högre krav på människans 
förmåga att behandla information (de Waard, 1996). Införandet av nya 
funktioner i fordonet är något som också ökar kravet på vår 
informationsbehandling (ibid.). Vi har idag radioapparater, 
navigeringssystem, kollisionsvarningssystem samt många andra 
funktioner i våra bilar. Även mobiltelefoner används frekvent under 
bilkörning. Trots alla dessa nya funktioner är de flesta väl medvetna om 
att den primära uppgiften för en förare är att kontrollera och manövrera 
fordonet. Övriga uppgifter är sekundära. Alla händelser i en körsituation 
påverkar förarens mentala arbetsbelastning positivt eller negativt.  
 
Vill man införa en ny funktion i bilen bör man ta hänsyn till den så 
kallade ”15-sekundersregeln”. Denna säger att om en uppgift i en bil tar 
längre tid än 15 sekunder att utföra då bilen står stilla, bör den inte utföras 
under bilkörning (Tijerna et. al., 2000). För att inte öka den mentala 
arbetsbelastningen får det alltså inte ta mer än 15 sekunder för att till 
exempel byta kanal på radion då man gör det med bilen stillaståendes. 
 
I detta avsnitt beskrivs köruppgiftens tre nivåer samt en del av de krav 
som ställs på föraren under bilkörning. 
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2.4.1  Köruppgiftens tre nivåer 
 
De Waard (1996) beskriver bilkörning som en komplex uppgift 
beståendes av tre nivåer: strateginivån, manövreringsnivån och 
kontrollnivån. 
 
Strateginivån är den så kallade toppnivån. Här fattar man strategiska 
beslut som kan gälla målet för resan och bakomliggande orsaker till 
varför man önskar resa dit. På denna nivå sker även beslut om vägval 
medan man kör. Felaktigt vägval är ett exempel på ett av de fel som kan 
uppstå (de Waard, 1996). 
 
På manövreringsnivån (mellannivån) sker all manövrering av bilen samt 
reaktionen på trafiken runt omkring. Att följa rörelsen hos fordonet 
framför eller att titta på bakomliggande fordon i backspegeln är några av 
de uppgifter som utförs på denna nivå (ibid.).  
 
Kontrollnivån är den lägsta nivån. Här handlar det om att hålla fordonet 
på vägen. Inom denna nivå är den främsta uppgiften att vrida på ratten 
(ibid.). 
 
På kontrollnivån kan uppgifterna utföras utan att man är medveten om 
sina handlingar (ibid.). På de högre nivåerna däremot sker alla aktiviteter 
kontrollerat. Vill man mäta hur väl köruppgiften utförs bör man studera 
uppgifter på alla tre nivåer. För höga krav på någon av nivåerna påverkar 
utförandet av köruppgiften. En nybörjare har svårt att hålla koll på alla 
nivåer samtidigt. Arbetsbelastningen är hög för dessa personer. För hög 
mental arbetsbelastning hos nybörjare leder till ignorering av uppgifter på 
de högre nivåerna. Till exempel ignoreras ofta backspeglar. Detta 
fenomen kan även vana förare märka då de kör bil i främmande miljöer. 
På vägar utomlands kan dessa missa trafikskyltar och andra 
vägvalsindikatorer just på grund av att uppmärksamheten ligger på 
kontrollnivåns uppgifter (ibid.). 
 
 

2.4.2  Visuella krav 
 
Övervägande del av den information som behövs för bilkörning erhålls 
genom synen. Den auditiva kanalen används främst för bilens olika typer 
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av varningssystem (Gellatly, 1997). Blicken är till största delen riktad 
framåt eller mot fordonets backspeglar. Då och då faller den även på 
instrumentbrädans displayer och på fordonets andra funktioner. I och med 
att föraren bara kan titta på en sak i taget, men bör ha uppsikt över flera 
måste det ske någon form av tidsfördelning (Wierwille, 1993). Visuella 
krav från en sekundär uppgift påverkar utförandet av den primära 
köruppgiften (ibid.).     
 
 
Visuell sampling 
För att ta upp visuell information från miljön runt omkring oss gör vi så 
kallad visuell sampling. Ögonrörelser drivs bland annat av vår vilja att 
uppmärksamma händelser och objekt i vår omgivning. Det finns två typer 
av ögonrörelser: sådana som kontinuerligt följer ett föremål i rörelse (eng. 
pursuit movement), till exempel då man följer en fågel som flyger förbi i 
luften, samt små korta rörelser mellan olika punkter i synfältet (eng. 
saccadic movement) (Wickens, 1992).   
 
Det finns två olika kontexter i vilka man studerat visuell sampling. Dels i 
kontrollmiljöer (eng. control context) men även i målsökningsmiljöer 
(eng. target search context). I den första kontexten har operatören i 
uppgift att skanna en display i ett komplext system. All information 
operatören behöver finns tillgänglig i de instrument operatören har till 
förfogande. Det kritiska i denna situation är att läsa av informationen rätt. 
I den andra typen av kontext skannar operatören regioner ute i världen. 
Operatören söker efter intressanta saker och händelser som inte har någon 
given lokalisering, till exempel när man letar efter ett försvunnet kraschat 
flygplan. Det mest kritiska i denna situation är att finna lokaliseringen. 
Det är i denna kontext en bilförare befinner sig. Informationssökning i 
målsökningsmiljön är mer ostrukturerad än den i kontrollmiljöer. Trots 
denna ostruktur finns vissa mönster för vart man tittar. Några av dessa är 
kulturellt betingade. Bland annat fäster man blicken lättare på stora 
blinkande föremål, samt centralt belägna föremål. Människor i kulturer 
där man läser texter från vänster till höger har viss benägenhet att rikta 
blicken upp mot vänstra hörnet (Wickens, 1992).  
 
 
Perifert seende 
Med hjälp av det perifera seendet kan föraren varsebli objekt i periferin 
utan att behöva röra på ögon eller huvud. Den information som erhålls 
används för att bestämma vart man nästa gång ska fixera sin blick 
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(Wickens, 1992). Vid hög arbetsbelastning kan visuellt tunnelseende 
uppstå då individen får ett begränsat synfält. Det perifera seendet 
försämras (ibid.).  
 
 

2.4.3  Manuella krav 
 
För att manövrera bilen och kontrollera dess funktioner och system, 
används händerna. Fötterna kontrollerar endast acceleration och 
deceleration. Till skillnad från ögonen, som endast kan titta på en sak i 
taget, kan händerna göra två saker samtidigt. Detta leder till att 
tidsfördelning inte alltid är nödvändig mellan uppgifter som styrs med 
händer (Gellatly, 1997). Man kan till exempel styra och byta kanal på 
radion samtidigt. Skulle föraren hamna i en svår situation avbryts den 
sekundära uppgiften för att båda händer ska kunna användas till 
manövrering av fordonet. I dessa fall sker tidsfördelning (Wierwille, 
1993). Det finns både svåra och enkla manuella sekundära uppgifter. Att 
tuta är en typisk enkel sekundär uppgift, medan att slå in ett nummer på 
sin mobiltelefon är mer komplicerat och krävande. Manuella krav från en 
sekundär uppgift ger effekt på köruppgiften (Gellatly, 1997). 
 
 

2.4.4  Kognitiva krav 
 
Det är svårt att mäta kognitiva krav. (Gellatly, 1997). Genom att studera 
ögonrörelser får man en relativt god uppfattning om hur dessa krav ser ut. 
Gellatly (1997) beskriver en studie där man jämförde två "Huvud upp 
displayer" (HUD, eng Head-up-display). Ena HUD:en visade mycket 
information snabbt, med rörliga färgbilder, medan den andra HUD:en 
visade mindre information långsamt, i relativ enkel form. Resultatet av 
studien visade att förarna tittade lika länge på de båda displayerna. 
Ögonrörelserna var de samma. Däremot skilde sig reaktionstiderna åt vad 
gällde att upptäcka saker i synfältet framför fordonet. Den HUD med 
enkel information gjorde att föraren fick en snabbare reaktion på andra 
händelser än vad den HUD med mer komplex information gjorde. Det 
betyder att den HUD med mer information ger föraren högre mentala 
krav vilket leder till att föraren blir mindre uppmärksam (eng cognitive 
tunneling). Ovanstående resultat tyder på att kognitiva krav påverkar 
köruppgiften. 
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2.5  Kördistraktorer 
 
Det finns ett antal faktorer som påverkar föraren under bilkörning. Vissa 
av dessa påverkar föraren positivt, vilket leder till ett förbättrat utförande 
av köruppgiften. Andra faktorer påverkar föraren negativt och bidrar 
därmed till en högre kördistraktion och en högre mental arbetsbelastning. 
Forskare inom området delar in faktorerna på olika sätt. Detta avsnitt 
sammanfattar de mest väsentliga faktorer som har någon form av inverkar 
på köruppgiften. 
 

   Tabell 1. Inre faktorer 
 

Individuella skillnader Tillfälliga inre faktorer 
Erfarenhet & automatik Alkohol 
Ålder Droger 
Strategi Trötthet 
Kön Stress 
 Motivation 

 
 
                                           Tabell 2. Yttre faktorer 

 

Miljö och tillfälliga 
Körförhållanden 

Uppgiftens 
utseende och 

utrustning 
Tillfälliga yttre 

faktorer 

Väder Bilens ergonomi 
Tappa föremål i 
bilen 

Vägval Funktioner i bilen Passagerare 

Trafik Monotonitet  

Område Återkoppling  

Tid på dygnet   
 

 

2.5.1   Individuella skillnader 
 
Förare har olika egenskaper. Det finns förare i olika åldrar, med olika 
kultur, personlighet, beteenden och attityder (Schlegel, 1993). Alla 
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nämnda faktorer inom denna grupp har betydelse för hur köruppgiften 
utförs. De som påverkar allra mest är erfarenhet och ålder (ibid.).  
 
 
Erfarenhet och automatik 
Förarens erfarenhet av bilkörning påverkar nivån på automatiken 
(Schlegel, 1993). En förare går igenom tre olika faser för att uppnå 
erfarenhet. Det första steget, det kognitiva steget, innebär att kunna känna 
igen vilken typ av uppgift det rör sig om samt veta vilka grundläggande 
manuella svar som krävs för att utföra uppgiften. I det andra steget, 
fixering, lär sig föraren de motoriska rörelserna (muskel- och ledrörelser) 
mer precist samt får grepp om vilken återkoppling som kommer att ges. I 
det sista steget har föraren uppnått automatik. Personen behöver inte 
längre följa det inlärda lösningsmönstret, utan kan variera sitt beteende 
lite mer. Man behöver inte längre lägga ner lika mycket medveten kraft 
på att utföra uppgiften som tidigare. Hastigheten på utförandet ökar 
samtidigt som man mer sällan gör fel.  
 
 
Ålder 
Under åren har det gjorts många studier på äldre människor och 
bilkörning. Det har visat sig att äldre människor har vissa sensoriska, 
kognitiva och psykomotoriska begränsningar (Schlegel, 1993). De har 
bland annat svårt att se i det ljus som displayerna erbjuder. Dessutom är 
deras ögonrörelser något mer långsamma än yngre människors samt att de 
bearbetar information relativt långsamt. 
   
 

2.5.2  Tillfälliga inre faktorer 
 
Alkohol och andra droger påverkar utförandet av köruppgiften negativt 
(Schlegel, 1993). Alkohol gör att föraren får långsammare reaktionstider, 
längre ögonfixeringar och mindre aktiva ögonrörelser. Dessutom får man 
svårt att skifta sin uppmärksamhet mellan olika stimuli. 
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2.5.3  Miljö och tillfälliga körförhållanden 
 
Listan över faktorer tillhörande denna grupp kan göras lång. Utöver de 
som nämns i tabellen finns faktorer såsom temperatur i bilen, tillfälliga 
ljud, tillgång till ljus, trafiksignaler, andra förares beteenden och en rad 
andra faktorer, som alla påverkar köruppgiften. Väder, vägval och trafik 
är de mest  kritiska. 
 
 

2.5.4  Utrustning och uppgiftens utseende  
 
Hur bilen är designad och hur väl manövreringen av den fungerar är en 
viktig faktor som påverkar köruppgiften. Även hur funktioner i bilen ser 
ut och fungerar har betydelse. Funktionerna i sig har som uppgift att 
förenkla för föraren, men med för många sådana funktioner att hålla reda 
på skapas i stället en större mental arbetsbelastning (de Waard, 1996). 
Vissa funktioner kan ur ett annat perspektiv ta över förarens uppgift så 
pass mycket att köruppgiften blir monoton, vilket ger föraren en annan 
typ av mental arbetsbelastning (ibid.). För mycket återkoppling hos 
systemen kan också påverka köruppgiften. Föraren får för mycket 
irrelevant information att bearbeta (ibid.).     
 
 

2.5.5  Tillfälliga yttre faktorer 
 
Att tappa något föremål (t ex en mobil eller en dryckflaska) under tiden 
man kör kan ge en tillfällig arbetsbelastning på föraren. Även alltför vilda 
diskussioner med passagerare kan påverka utförandet av köruppgiften 
negativt.   
 
 
2.6  Mått på mental arbetsbelastning 
 
Mental arbetsbelastning kan mätas på flera olika sätt. Oavsett vilket mått 
man använder måste det ha vissa egenskaper. Wickens (1992) har listat 
några av dessa egenskaper, vilka beskrivs nedan. 
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Känslighet 
Måttets index måste vara känsligt för förändringar i uppgiftens 
svårighetsgrad, samt för förändringar i resurskrav. Förändringar i 
arbetsbelastning måste kunna reflekteras i det numeriska index som 
används. 
 
Diagnosticitet 
Indexet ska inte bara identifiera förändringar, utan också kunna tala om 
vad denna förändring beror på. Vilka är de krav på operatören som 
orsakat denna förändring? Till exempel har pupillstorlek som mått 
mycket låg diagnosticitet (de Waard, 1996). Pupillens storlek varierar på 
grund av många olika faktorer och man kan inte säkert säga vad denna 
förändring beror på.  
 
Selektivitet/Fokus 
Indexet måste vara selektivt känsligt och bara reagera på förändringar i 
arbetsbelastning. Förändringar i faktorer som inte är relaterade till 
arbetsbelastning får inte reflekteras i indexet. 
  
Interferens 
Mätinstrumentet får inte interferera med eller störa utförandet av den 
primära uppgiften, vars arbetsbelastning mäts. 
 
Reliabilitet 
Mätinstrumentet måste vara reliabelt, det vill säga pålitligt. Det ska kunna 
ge uppskattningar på arbetsbelastning snabbt. Ibland används ett 
mätinstrument med korta mellanrum. Får man uppskattningarna för sent 
vet man inte för vilken mätning dessa uppskattningar gäller. 
Mätinstrumentet blir på så sätt oanvändbart. Instrumentet ska också 
kunna användas i flera olika situationer och inte bara i ett specifikt fall 
(de Waard, 1996). 
 
Utöver de egenskaper Wickens nämner finns två mindre omtalade. Dessa 
nämns bland annat av Schlegel (1993). 
 
Validitet 
Indexet måste ha ”face”-, begrepps- och innehållsvaliditet. 
 
Lätt att använda/implementera 
Mättekniken måste vara lätt att använda i den miljö den ska användas i. 
Man måste även titta på hur komplicerad analysen blir samt hur mycket 
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experimentledaren och försökspersonen måste träna för att kunna 
använda mättekniken. 
 
De mest önskvärda egenskaperna hos ett mått på arbetsbelastning är hög 
sensitivitet, hög reliabilitet och låg interferens (de Waard, 1996). Även 
förmåga till diagnosticitet värderas högt (ibid.).  
 
Trots att många mått för mental arbetsbelastning har de flesta av de 
egenskaper som beskrivs ovan, är det få som har alla (Wickens, 1992). 
Måtten kan delas in i fyra huvudgrupper; mått på primär uppgift (eng. 
primary task measures), mått på sekundär uppgift (eng. secondary task 
measures), fysiologiska mått samt subjektiva mått. Schlegel (1993) tar 
upp ytterligare en typ av mått; mått på beteenden. De två förstnämnda 
kategorierna är mått på uppgiftens utförande (eng performance measure).  
 

2.6.1  Mått på primär uppgift 
 
Med denna typ av mått studeras ett systems eller en operatörs utförande 
(Wickens 1992). Man kan till exempel mäta en dators hastighet eller hur 
väl en förare lyckas hålla sitt fordon på mitten av vägbanan. Ökar 
uppgiftens svårighetsgrad ökar arbetsbelastningen hos operatören och 
utförandet av uppgiften försämras.  
 
Wickens (1992) nämner fyra nackdelar med detta mått. En första nackdel 
är svårigheten att jämföra utförandet av två primära uppgifter om dessa 
kräver kapacitet som operatören med enkelhet kan ge. Då operatören kan 
lösa de båda uppgifterna på bästa sätt, utan att utförandet försämras för 
någon uppgift, ser man inte vilken av uppgifterna som var mest 
ansträngande för operatören att lösa. Det andra problemet med denna typ 
av mått är att uppgifterna som jämförs måste vara relativt lika varandra. 
Oftast ger olika uppgifter inte samma typ av fel och tar olika lång tid att 
lösa. Trots samma mått, kan datan från måttet betyda olika saker för de 
skilda uppgifterna. Detta leder till att jämförelse av mental 
arbetsbelastning inte kan ske. En uppgift består av ett antal olika faktorer. 
Ibland är det svårt att hitta ett bra mätverktyg för att studera alla dessa 
faktorer, vilket ger det tredje problemet. Ett mått som detta, som bara kan 
avgöra om uppgiften utförts bra eller dåligt, säger ingenting om de 
kognitiva krav och den mentala arbetsbelastning som funnits under själva 
utförandet av uppgiften. Den sista nackdelen med denna typ av mått är att 
två uppgifter som ska jämföras kan ha olika bra resultat utan att vare sig 
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kraven eller tillgänglig resurs varit olika. Skillnaden kan till exempel bero 
på begränsningar i data.    
 
I och med ovannämnda nackdelar används mått tillhörande denna grupp 
mer sällan än de övriga (Wickens, 1992) 
 
 

2.6.2  Mått på sekundär uppgift 
 
Mått som tillhör denna kategori uppskattar mental arbetsbelastning 
genom att mäta förändringar i utförandet av en sekundär kontrollerad 
uppgift (Schlegel, 1993). Den sekundära uppgiften utförs samtidigt som 
den primära. Om utförandet försämras hos den sekundära uppgiften tyder 
detta på att den primära uppgiften ställer höga resurskrav på operatören, 
som får en hög mental arbetsbelastning (Wickens, 1992). Den sekundära 
uppgiften är oftast inte relaterad till den primära , utan är av helt annat 
slag (Schlegel, 1993). Om man vill ha en mer realistisk sekundär uppgift 
kan man använda sig av en så kallad ”inbakad” sekundär uppgift (eng. 
embedded secondary task). Dessa är uppgifter inom den primära, men 
mindre viktiga att utföra (Wickens, 1992). Ett exempel på en sekundär 
uppgift vid bilkörning kan vara att kontrollera en display på 
instrumentbrädan.      
 
En fördel med mått på sekundära uppgifter är att de har hög ”face”-
validitet (Wickens, 1992). De är designade till att kunna förutsäga hur 
mycket uppmärksamhet en operatör har tillgänglig för oförväntade 
händelser som kan uppstå i omgivningen. En annan viktig fördel är att ett 
och samma sekundärt uppgiftsmått, till skillnad från mått på primära 
uppgifter, kan användas på två helt skilda uppgifter och ändå ge data som 
står för samma sak (ibid.).  
 
Nackdelen med mått på sekundära uppgifter är att de ibland råkar 
interferera med den primära uppgiften. Ibland kan det gå så långt att den 
till och med kan avbryta den (Wickens, 1992). Ett annat problem med 
denna typ av mått är svårigheten att hitta sekundära uppgifter som 
använder samma resurskälla som den primära uppgiften. Om den primära 
och den sekundära uppgiften använder resurser från olika källor 
konkurrerar inte uppgifterna med varandra.  
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2.6.3  Fysiologiska mått 
 
Fysiologiska mått försöker finna fysiska, elektriska och kemiska 
influenser hos människor som utsätts för mental arbetsbelastning 
(Schlegel, 1993). Man kan till exempel titta på hjärtslag, aktiviteter i 
hjärnan, kroppsvätskor, pupillstorlek och ögonrörelser.  
 
En fördel med fysiologiska mått är att de inte stör utförandet av den 
primära uppgiften (ibid.).  
 
Fysiologiska mått är inte lika precisa som sekundära mått (ibid.). 
Dessutom kräver vissa av dessa metoder komplicerad utrustning som i sig 
kan störa mätningarna (Wickens, 1992).   
 
 

2.6.4  Subjektiva mått 
 
Denna typ av mått låter individen skatta sin egen ansträngning (Schlegel, 
1993). Operatören får själv känna efter hur stor mental arbetsbelastning 
som uppstår för de olika uppgifterna som utförs. Det finns ett antal olika 
mått. ”NASA Task Load Index” (NASA-TLX), ”Subjective workload 
assessment technique” (SWAT) och Cooper-Harper skalan är några 
(ibid.). Subjektiva mått ger en helhetsbild över de krav som ställs på 
individen.  
 
Den största fördelen med subjektiva mått är att de aldrig påverkar 
utförandet av den primära uppgiften (Schlegel, 1993). Subjektiva 
mätningar sker alltid efter det att individen utfört uppgiften. Mått av detta 
slag är det mest accepterade mått för mental arbetsbelastning ur 
operatörens synvinkel (ibid.). En annan fördel är att de är relativt enkla 
och billiga att skapa.  
 
Den största nackdelen med subjektiva skattningar är att alla individer inte 
har samma uppfattning om vad mental arbetsbelastning är (ibid.). Det en 
person anser vara mental arbetsbelastning kanske inte är det för någon 
annan. Det är inte säkert att individen reflekterar den verkliga mentala 
arbetsbelastningen i sina skattningar (Wickens, 1992).    
 
 



Hur påverkar användandet av talgränssnitt köruppgiften?                 Elisabet Israelsson 
- en distraktionsstudie                                                                                    2002-10-14 
Magisteruppsats i kognitionsvetenskap, Linköpings universitet 
_____________________________________________________________________ 
 

  
- 19 - 

2.6.5  Beteendemått 
 
Den sista typen av mått, som diskuteras av Schlegel (1993), reflekterar 
operatörens beteenden. De är lätta att utföra och liknar till viss del mått på 
primära uppgifter. Man kan till exempel mäta individers 
rattstyrningsbeteende. I och med att beteendemått överlappar mått på 
primära uppgifter används de inte frekvent.  
 
 
2.7  Talgränssnitt i bilar 
 
En av de viktigaste komponenterna i ett talgränssnitt är 
taligenkänningsenheten ASR (eng. Automatic Speech Recognition). 
Denna enhet tolkar den data systemet får från användaren. Till 
gränssnittet hör även en enhet som ger information från systemet till 
användaren, en mikrofon samt högtalare. 
 
I dagens personbilar finner man talgränssnitt i de funktioner där det varit 
enklast att implementera som till exempel i bilradion och i klimatsystem, 
trots att dessa funktioner inte varit i störst behov av ett sådant gränssnitt. 
Dessutom har inte röststyrningen varit optimal i avseende på användaren 
(Gellatly, 1997).   
 
 

2.7.1  Egenskaper hos ASR-system  
 
ASR-system har ett antal olika egenskaper. Nedan följer en kort 
beskrivning av de främsta egenskaperna sammanställda av Gellatly 
(1997).   
 
Talarberoende 
Det finns tre olika varianter av talarberoenden. System som endast känner 
igen tal från en användare kallas för talarberoende system. Till dessa 
tränas systemet mot en specifik användare. Talarberoende system har den 
högsta andelen korrekt igenkända ord av alla system. Talaroberoende 
system är en annan variant. Vem som helst kan använda dessa system. 
Här krävs robusta algoritmer som kan känna igen alla typer av röster från 
ett givet språk. Med en vokabulär på omkring femtio akustiskt olika 
kommandon blir igenkänningen som mest effektiv och nästan lika bra 
som i talarberoende system. Talar - anpassningsbara system är en sista 
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existerande variant. Systemet börjar som ett talaroberoende system men 
anpassar sig mer och mer till de användare som oftast använder sig av 
det. 
 
Variation i talet 
Det finns fem olika variationsnivåer hos språk. Dels finns det olika 
språkfamiljer (t ex indo-europeiska språk), olika individuella språk (t ex 
engelska), olika dialekter (amerikansk engelska), olika idiolekter samt 
variation hos den specifika individen över tid. Vad som påverkar ett 
ASR-system mest är idiolekter och dess variationer. Talar-
anpassningsbara system har löst några av de problem som funnits 
associerade till mänsklig talvariation. 
    
Talarstil 
Talarstil är den stil med vilken en talare måste prata för att orden ska 
uppfattas av ASR-systemet på enklast möjliga sätt. Det finns fyra olika 
typer av talarstil. Vissa system kräver att användaren pausar efter varje 
ord, så kallade ”isolated-word recognizers” eller ”discrete-input speech 
recognizers”. På detta sätt är chansen för korrekt igenkänning mycket 
hög. Det finns även system som tillåter användaren att uttala ord i följd 
(eng. connected-word recognition). I dessa system måste orden ha samma 
intonation varje gång man uttalar dem. Vidare utveckling ger system som 
tillåter användaren variera sin röst hur han eller hon vill (eng. continious-
speech recognition). Det bästa ASR-systemet är det som kan känna igen 
och förstå det som sägs (eng. continious-speech understanding).   
 
Storleken på ordlistan 
ASR-system skiljer sig även åt i avseende på vokabulärstorlek och 
vokabulärtyp. Dels finns system med begränsad vokabulär men även 
system med obegränsad vokabulär. Den förstnämnda typen kräver att alla 
ord är inspelade. Den andra systemvarianten behöver ingen inbyggd 
ordlista utan analyserar orden till fonetiska segment med hjälp av en 
algoritm. När ordet är analyserat avgör systemet vilket det kan vara. 
Dessa system är bra i dikteringsprogram. 
 
Grammatik 
En grammatik används för att minska tiden det tar att söka ord i systemets 
ordlista. Det finns tre olika typer av grammatiker för detta ändamål; 
”finite-state”, som bygger på ordklassers placering i satser, ”statistiska 
modeller” som bygger på sannolikheter, och ”key-word spotting” där 
systemet "lyssnar" efter givna nyckelord ur spontant tal.    
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2.7.2  Fördelar med talgränssnitt i bilar 
 
Den största fördelen med talgränssnitt i bilar är att föraren kan ha båda 
händerna på ratten och blicken framåt (Gellatly, 1997). Detta leder till en 
säkrare bilkörning. Då hand och ögon kräver förflyttning, på grund av en 
manuell sekundär uppgift, delar föraren sin visuella, manuella och 
kognitiva uppmärksamhet mellan den primära och den sekundära 
uppgiften. En annan fördel med talgränssnitt, framför manuell styrning, är 
i situationer där tillgång till ljus är begränsad (ibid.). Att mänskligt tal 
använder en annan kanal än den visuella och manuella och att språkliga 
processer kräver en annan typ av resurs är också till fördel för att minska 
den mentala arbetsbelastningen. Talgränssnitt ger möjligheter för föraren 
att inte påverka den primära uppgiften vid utförandet av den sekundära 
(ibid.).  
 
Med talgränssnitt i bilar kan multifunktionsknappar användas vilket kan 
minska antalet kontrollknappar. Detta leder i sin tur till att föraren lättare 
hittar bland de knappar som återstår på instrumentbrädan. Färre knappar 
leder till mindre visuella krav och gör responsen enklare. Tillslut kommer 
hela förarens mentala arbetsbelastning att minska (Gellatly, 1997). 
 
Allt fler bilar som utvecklas idag innehåller något som kallas för ITS 
(Intelligenta transportsystem). Dessa enheter ger föraren information 
utöver vad bilens traditionella instrumentbräda kan ge. Några exempel är 
navigeringssystem, kollisionsvarningssystem och 
kommunikationssystem. Dessa system har utvecklats för att ge ett 
förbättrat utförande av köruppgiften, samt högre komfort i bilen. Med de 
intelligenta transportsystemen ökar antalet displayer och med det 
mängden information. Föraren måste allt oftare ta blicken från vägen för 
att kontrollera displayerna. De nya systemen tävlar om utrymmet  på 
instrumentbrädan. Vid införandet av ITS kan talgränssnitt göra stor nytta  
 
 

2.7.3  Problem med talgränssnitt i bilar 
 
En av de större nackdelarna med talgränssnitt i bilar är att föraren måste 
komma ihåg ett antal givna kommandon. Ökat antal kommandon att 
minnas ökar den mentala arbetsbelastningen. 
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Många tillverkare av ASR-system säger att deras system till hundra 
procent uppfattar det användaren säger korrekt (Gellatly, 1997). Detta 
stämmer endast i kontrollerad laboratoriemiljö och inte då systemet 
befinner sig i verklig miljö. I verkligheten finns många faktorer som 
försämrar prestationsnivån hos systemet, såsom omkringvarande buller.  
 
Ibland händer det att ASR-system godkänner ord som inte uttalats, att de 
förväxlar ordlistans ord och att de förkastar korrekt uttalade ord (Gellatly, 
1997). 
 
Ett annat problem med ASR-system är att det tar relativt lång tid från det 
att användaren uttalat ett ord till dess att förståelse om att systemet 
uppfattat ordet korrekt uppstått. Det tar tid för systemet att reagera på 
användarens kommandon (Gellatly, 1997). 
  
Ett problem med att använda rösten i kommunikation med system är att 
den är föränderlig över tid. Stress, vibration och hetta påverkar också 
rösten, vilket kan göra det svårare för systemet att uppfatta de 
kommandon som ges (Gellatly, 1997). 
 
Röststyrning bör inte finnas i kritiska funktioner där snabb reaktion krävs 
och där föraren garanterat ska få den respons han kommenderat.   
 
 

2.7.4  Talsyntes och inspelat tal 
 
Det finns två olika sätt att presentera information från systemet till 
användaren. Antingen kan det ske med talsyntes eller med inspelat tal. 
Med talsyntes omvandlas text till tal. I den andra metoden spelar man in 
de fraser som kommer att behövas i systemet. Inspelat tal är kvalitativt 
bättre än talsyntes men man kan däremot inte producera oändligt många 
fraser som man kan med talsyntes. Dessutom krävs större 
minneskapacitet med inspelat tal då varje ord måste lagras. Talsyntes är 
svårare att producera och mycket dyrt (int ref 2). Dessa kostnader bör 
jämföras med de kostnader som blir vid studioinspelning och vad det 
kostar  att anlita en talare. Vill man senare förändra något i dialogen 
gäller det att hitta samma röst som tidigare använts. 
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2.8  Navigeringssystem 
 
Meningen med bilkörning är att ta sig från en plats till en annan. Hela 
färdvägen går inte att se från startposition. Föraren måste under vägens 
gång göra viktiga navigeringsbeslut (Antin, 1993). Dessa beslut bygger 
till exempel på tidigare kunskaper, kartor, landmärken och gatunamn. 
Den framgångsrika utvecklingen av microprocessorer och 
displayteknologi har gjort det möjligt att skapa nya former av 
navigeringssystem för fordon (Antin, 1993).  
 
Vid navigering använder man sig av information om relationer mellan 
objekt i rymden. Man kan se världen ur två perspektiv, egocentrerat eller 
världscentrerat. I den första synvinkel är man själv i centrum och kartan 
varierar beroende på hur man rör sig, I den andra, är kartan fast oavsett 
sin position och sina rörelser (Antin, 1993).  
 
 

2.8.1 Navigering med  hjälp av elektroniska system 
 
Som grundinformation i ett navigeringssystem finns information om 
bland annat distanser samt riktning från nuvarande position till 
målposition (Antin, 1993). 
 
Utöver grundinformation finns rörliga kartor som visas med hjälp av 
navigeringssystemets display. Med hjälp av en indikator på displayen 
följer man bilens riktning på kartan. Dessa kartor kan visas antingen 
egocentrerat (eng. heading up) eller världscentrerat (eng. north up) 
(Antin, 1993). 
 
Ytterligare hjälp med vägvisning (eng. route guidance) kan fås. Man kan 
ta reda på kortaste eller snabbaste vägen till målet, vars beräkningar 
bygger på antalet trafikljus, hastighetsbegränsningar och annan avgörande 
information. Med hjälp av en ”röd tråd” längs med kartan kan man få hela 
vägen utpekad (Antin, 1993). 
 
Navigeringssystem ger information och vägledning spatialt, men i vissa 
system även verbalt. Att läsa en karta är en ganska komplicerad uppgift 
under bilkörning. Att använda sig av verbal information underlättar 
betydligt för föraren i vissa situationer (Antin, 1993). 
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Ett stort problem med dagens navigeringssystem är att man inte bör ha 
bilen i rörelse då man lägger in en destination i systemet. Att skriva in sin 
målposition kräver alltför stor uppmärksamhet för att kunna göra detta i 
trafiken på ett säkert sätt.  
 
 
2.9  Sammanfattning 
 
Studien grundar sig på begreppet mental arbetsbelastning som till synes 
har nära anknytning till både teorin om multipla resurser och teorin om 
tidsfördelning. I detta fall används begreppen i kontexten för bilkörning 
och användandet av talgränssnitt. För att mäta arbetsbelastning finns ett 
antal olika mätmetoder med varierade egenskaper. Det är viktigt att hitta 
passande metoder för det aktuella ändamålet och att sätta sig in i deras för 
och nackdelar. Vid studier i verklig miljö, som denna, måste man vara 
beredd på oförutsedda händelser och medveten om okontrollerbara 
faktorer, även om dessa inte går att kontrollera. Det finns ett antal 
distraktorer som tillkommer bilkörning. Dessa har nämnts och funnits 
som baktanke vid studiens uppbyggnad och utförande. Utifrån denna teori 
har studiens metod byggts upp, vilket för oss in på nästa avsnitt.   
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3  Metod 
 
I detta kapitel redovisas den metod som använts för studien. 
 
 
3.1  Försökspersoner 
 
Tjugofem försökspersoner rekryterades till studien. Sexton män och nio 
kvinnor. Det låga kvinnoantalet berodde på svårigheten att rekrytera dem. 
Av dessa 25 personer användes en man och två kvinnor för pilottester. 
Två män och en kvinna uteslöts från testet på grund av deras problem 
med att utföra uppgifterna. Kvar blev 19 personer (13 män och 6 
kvinnor). Alla försökspersoner var anställda på Volvo. Ingen av dessa 
jobbade inom området för navigeringssystem och talgränssnitt 
Utomstående personer var inte försäkrade i den testbil som användes och 
blev olämpliga som försökspersoner. Åldern på försökspersonerna 
varierade mellan 23 och 44 år, med en medelålder på 30. Högsta ålder för 
ett deltagande var 60 år. Alla var vana bilförare. De flesta körde cirka 
5000 kilometer per år eller mer. Ingen hade tidigare erfarenhet av 
talgränssnitt i bilar. Alla talade någon gång i mobiltelefon under 
bilkörning. Alla hade bra amerikanskt uttal på sin engelska. Åtta 
försökspersoner var vana vid navigeringssystem sedan tidigare medan 
elva var ovana. Inga försökspersoner bar glasögon. Som tack för 
medverkan belönades försökspersonerna med varsin biobiljett.  
 
   
3.2  Pilottester 
 
Under pilottesterna studerades en rad faktorer.  
 
Först testades de uppgifter försökspersonerna skulle utföra. Det visade sig 
att antalet uppgifter var för få för den vägsträcka som användes. 
Testpiloterna hade löst alla uppgifter då en tredjedel av sträckan återstod. 
Fler uppgifter lades till. Även svårighetsgraden på uppgifterna studerades. 
Det visade sig vara en mycket bra nivå på uppgifterna.   
 
All mätapparatur testades för att se om de var placerade på lämpliga 
ställen. Viss korregering gjordes bland annat av PDT:ns diodplatta 
framme vid föraren. 
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Förståelsen av de enkäter som skulle användas testades. Där fanns inga 
problem som gav skäl till någon förändring. 
  
Testpiloterna ansåg att den utvalda vägsträckan var bra. De trodde att 
många försökspersoner skulle känna igen vägsträckan då den ofta 
används av Volvoanställda som kör bil till och från jobbet. 
 
 
3.3  Experimentets design 
 
Studien innehöll två oberoende variabler. 
 
• Typ av uppgift; inga uppgifter, röstuppgift, manuell uppgift 
• Erfarenhet av navigeringssystem; erfaren, oerfaren 
 
Den första variabeln var en inomgruppsvariabel medan den andra var en 
mellangruppsvariabel.  
 
Mått på primära och sekundära uppgifter samt subjektiva skattningar 
användes som mått på arbetsbelastning. En allmän enkät utformades för 
att ta reda på försökspersonernas attityder gentemot röststyrning i bilar. 
 
 
3.4  Apparatur 
 
Bilen 
Bilen som användes var en Volvo V70 med ett röststyrt 
navigeringssystem.  
 
Navigeringssystemet  
Navigeringssystemets ”head-up-display” var placerad i mitten, uppe på 
instrumentbrädan (se figur 4). Den var i ungefärlig horisontell linje med 
förarens ansikte. Displayen var upp- och nedsänkbar i instrumentbrädan 
för att kunna sänkas ned då systemet inte var i bruk, och på så sätt ge 
bättre sikt åt föraren. För att kunna manövrera i navigeringssystemet 
fanns tre knappar placerade på rattens högra del; en knapp med texten 
”enter”, en med texten ”back” och en stjärnknapp med upp-ned och 
höger-vänster pilar för att kunna gå åt olika håll i systemets menyer (se 
figur 3). Navigeringssystemet kunde erbjuda användaren både rörliga 
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kartor samt ytterligare vägvisningsfunktioner såsom kortaste vägen till 
målpositionen. 
 
Talgränssnittet 
ASR-systemet i detta gränssnitt var talaroberoende och utvecklat för 
engelsktalande personer med amerikansk dialekt. Det var en så kallad 
”connected-word-recognizer”, vilka inte kräver några pauser mellan varje 
uttalat ord. Ordlistans storlek var relativt liten med cirka femtio 
kommandon. Varje kommando innehöll i sig ett eller flera ord. Systemet 
var uppbyggt med metoden artificiella neurala nät samt hade en 
grammatik av typen ”finite-state”.  
 
För att aktivera ASR-systemet användes en PTT-knapp (eng. Press to 
talk). Varje gång man ville ge ett kommando till navigeringssystemet var 
man tvungen att trycka på PTT-knappen och sedan uttala kommandot. 
Viss dröjsmål ägde rum innan systemet reagerade på kommandot. 
Mikrofonen som tog upp ljudet var placerad i backspegeln. PTT-knappen 
var placerad på ratten intill de knappar som användes för manuell 
styrning av navigeringssystemet. Vid kraftiga svängar ger en sådan 
placering problem om man samtidigt, dock väldigt osannolikt, vill 
använda systemet 
 
Återkoppling och information från systemet till användaren gavs med 
inspelad röst. Användaren fick själv välja om det skulle vara en 
kvinnoröst eller en mansröst.   
 

 
 

 
Figur 3. Bild över knapparnas placering på ratten. 
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PDT 
PDT står för ”Peripheral Detection Task” och är ett sekundärt 
uppgiftsmått för att mäta arbetsbelastning under bilkörning (van Winsum 
m fl, 1999). Instrumentet bestod av en liten platta 16*5 centimeter på 
vilken 6 rödblinkande lampor var utplacerade. Lampornas placering på 
plattan hade inget bakomliggande syfte. Varje lampa lyste i 1 sekund. 
Olika lampor blinkade med ett mellanrum på 3 till 5 sekunder. Plattan var 
placerad så att dess lampor reflekterades i framrutan med en horisontell 
vinkel på 11 till 23 grader till vänster från förarens vertikala mittlinje 
mellan ögonen samt fönsterrutans mitt. Den vertikala vinkeln skulle ligga 
mellan 2 och 4 grader över horisonten. Det var meningen att föraren, utan 
att behöva anstränga sig med att vända huvudet, skulle kunna se dessa 
lampor och reagera på dem. Varför plattan placerades till vänster beror 
delvis på att den då fångar det perifera seendet bättre. Till höger för man 
ofta blicken för att uppmärksamma displayer och manövrera andra 
funktioner på instrumentbrädan, vilket innebär att det perifera seendet 
inte kunde mätas. Då föraren såg en lampa lysa skulle en knapptryckning 
ske. Knappen var kopplad till PDT:n och var fäst på förarens vänstra 
pekfinger. På så sätt skulle det bli enklare att både trycka och manövrera 
bilen samtidigt. Det som mättes med PDT var hur snabbt föraren 
reagerade på en lampa (reaktionstid) samt hur många blinkningar av alla 
förekommande som uppmärksammades (andelen träffar). Ju högre 
reaktionstid samt ju större andel missade blinkningar desto högre 
arbetsbelastning ansågs föraren ha. Att föraren inte skulle sitta och titta 
konstant på PDT:ns blinkande lampor antogs då både manövrering av 
fordonet och uppgiftslösandet krävde uppmärksamhet.      
 
Videokamera 
En videokamera var placerad bakom föraren mellan de båda framsätena. 
Videokameran var riktad mot navigeringssystemet för att bland annat 
registrera olika typer av fel som uppkom under försökets gång. Kameran 
hade god ljudupptagning vilket gjorde det möjligt att upptäcka 
felaktigheter som uppstod i talgränssnittet. Även tiden för att lösa en 
uppgift kunde mätas med hjälp av kameran. 
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Figur 4. Bild över apparaturens placering i bilen. 
 
 
3.5  NASA-TLX   
 
Detta mätinstrument (se bilaga 1) bygger på subjektiva skattningar. Det är 
en multidimensionell skattningsskala med sex dimensioner av faktorer 
relaterade till mental arbetsbelastning (Hart, 1999). Utöver den 
multidimensionella fördelen med detta instrument, jämfört med andra 
endimensionella, använder den sig även av så kallad viktning. Mental 
arbetsbelastning är en term som kan tolkas olika beroende på individ. För 
att fånga varje individs personliga uppfattning om vad mental 
arbetsbelastning är för just honom eller henne tas denna faktor med i 
beräkningen av den totala mentala arbetsbelastningen (se bilaga 2). I stora 
drag går beräkningen av de subjektiva skattningarna till så att 
försökspersonens markering på linjerna mäts för alla frågor (1-6) på 
enkäten. Varje värde multipliceras sedan med sitt viktningstal beroende 
på fråga. Därefter adderas alla sex värden och divideras med 15 (antalet 
par i viktningen). (För mer ingående beskrivning av beräkningarna se 
Hart, 1999.)  
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3.6  Uppgifterna 
 
Uppgifter (se bilaga 3) utfördes endast i navigeringssystemet. Samma 
uppgifter användes för både manuell styrning och röststyrning, för att 
jämförelse skulle kunna ske. Uppgifterna bestod av enkla kommandon 
med viss spatial eller verbal återkoppling. Inga uppgifter innehöll längre 
dialoger med systemet. Uppgifterna tog mindre än 15 sekunder att utföra 
med bilen stillastående. Vissa uppgifter förekom fler gånger. 
Experimentledaren läste uppgifterna i förutbestämd ordning.   
 
 
3.7  Väg och körsträcka 
 
Den körsträcka som användes för studien var cirka 8 kilometer lång. 
Följde man hastighetsanvisningen tog den ungefär 10 minuter att köra. 
Start och stopp var enade i samma punkt. Rutten innehöll en större 
korsning samt tre mindre. Under dessa utfördes inga uppgifter. Två långa 
vägsträckor fanns, under vilka uppgifterna utfördes. Sträckan bestod av 
50, 70 och 90 vägar, med relativt liten trafik. Kartan i 
navigeringssystemet visade fordonets aktuella position. Ingen verbal eller 
spatial färdbeskrivning från systemets sida användes under körning.     
 
  
3.8  Procedur 
 
Försökspersonen fick börja med att ställa in säte och ratt som det passade. 
Under tiden iordningställdes mätinstrumenten. Därefter gavs instruktioner 
om hur testet skulle gå till, vad som mättes med mätinstrumenten samt 
hur körsträckan såg ut. En karta fanns till hands för att försökspersonen 
skulle få så mycket information som möjligt om rutten. En 
inlärningsperiod på cirka 10 minuter följde, där försökspersonen fick testa 
navigeringssystemet både manuellt och röststyrt. Uppgifterna som skulle 
komma i testet gicks igenom och utfördes som övning. Även PDT-
utrustningen provades på. Under tiden som inlärningsperioden pågick 
fick försökspersonen ställa frågor om testet. Slutligen fick 
försökspersonen skriva på ett avtal för godkännande av testet.   
  
Rutten skulle köras tre gånger. Första varvet var ett så kallat grundvarv. 
Under grundvarvet utfördes inga uppgifter i navigeringssystemet. 
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Försökspersonens normala körbeteende mättes. Under andra och tredje 
varvet gjordes uppgifter i navigeringssystemet antingen manuellt eller 
röststyrt. Ordningen varierade slumpmässigt. Uppgifterna gavs muntligen 
av försöksledaren. För de tre varven användes alla nämnda 
mätinstrument. Försökspersonen blev tillsagd när det var dags att börja 
och sluta reagera på PDT-lamporna. 
 
Efter varje varv fick försökspersonen svara på enkäten för NASA-TLX. 
Efter sista varvet fick personen även fylla i enkäten för viktning samt den 
allmänna enkäten om den egna attityden gentemot talgränssnitt i bilar.          
 
Slutligen tackades försökspersonen för sin medverkan. 
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4  Resultat 
 
 
4.1  PDT - Andelen träffar  
 
En 3 (uppgiftstyp) x 2 (erfarenhet) SPANOVA (eng. Split-Plot Analysis 
of Variance) utfördes för att ta reda på om det fanns någon effekt av 
uppgiftstyp, erfarenhet samt interaktionseffekt. En klart signifikant 
skillnad fanns mellan de olika uppgiftstyperna [F(2,34)=20,753; 
p<0,0001]. Ett test för parvisa jämförelser baserad på 
marginalmedelvärden (LSD, eng. ”least significant difference” ) visade 
att andelen träffar var signifikant lägre vid utförandet av manuella 
uppgifter än då både inga uppgifter utfördes [p<0,0001] och då 
uppgifterna var röststyrda [p<0,0001]. Det fanns ingen signifikant 
skillnad i andelen träffar mellan röststyrda uppgifter och då inga uppgifter 
utfördes. Det fanns ingen effekt av erfarenhet och inte heller någon 
interaktionseffekt. 
 
 

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för andelen träffar. 
 

  Inga 
uppgifter 

Röststyrda 
Uppgifter 

Manuella 
Uppgifter 

Erfaren Medelvärde 0,7400 0,7488 0,5663 
 Standardavvikelse 0,14313 0,12182 0,15757 
Oerfaren Medelvärde 0,7182 0,6645 0,5555 
 Standardavvikelse 0,22054 0,21920 0,18173 
Total Medelvärde 0,7274 0,7000 0,56000 

 Standardavvikelse 0,18737 0,18517 0,16743 
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Figur 5. Graf över medelvärden för andelen träffar. 
 
 

 
 

4.2  NASA-TLX 
 
Resultaten för de subjektiva skattningarna följer resultaten för andelen 
träffar ovan. Det fanns en klart signifikant skillnad mellan de olika 
uppgiftstyperna [F(2,34)=53,438; p<0,0001]. Resultaten från parvisa 
jämförelser visar att försökspersonerna skattade sig själva ha signifikant 
högre mental arbetsbelastning då de utförde uppgifter manuellt än då de 
inte utförde några uppgifter alls [p<0,0001], eller då de utförde 
uppgifterna med rösten [0,0001]. Det fanns ingen signifikant skillnad i 
subjektiva skattningar mellan röststyrda uppgifter och då inga uppgifter 
utfördes. Det fanns ingen effekt av erfarenhet och inte heller någon 
interaktionseffekt 
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Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för subjektiva skattningar. 
 

  Inga 
uppgifter 

Röststyrda 
uppgifter 

Manuella 
uppgifter 

Erfaren Medelvärde 21,0000 32,3750 48,1250 
 Standardavvikelse 9,81253 10,22514 17,05820 

Oerfaren Medelvärde 21,1818 21,9091 50,1818 
 Standardavvikelse 14,74326 16,41618 17,07523 
Total Medelvärde 21,1053 26,3158 49,3158 

 Standardavvikelse 12,57818 14,78382 16,62011 

 
 
 
 
 

Manuella uppgifterRöststyrda uppgifterInga uppgifter

S
ub

je
kt

iv
a 

sk
at

tn
in

ga
r

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 
Figur 6. Graf över medelvärden för subjektiva skattningar. 

 
 

 
4.3  PDT - Reaktionstid 
 
Det fanns inga effekter av varken uppgiftstyp eller erfarenhet. Det fanns 
heller ingen interaktionseffekt. Reaktionstiderna var ungefär de samma 
över alla försökspersoner och tester. 
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Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för reaktionstid i sekunder. 
 

  Inga 
uppgifter 

Röststyrda 
uppgifter 

Manuella 
uppgifter 

Erfaren Medelvärde 0,7825 0,7837 0,8100 
 Standardavvikelse 0,18499 0,17679 0,15847 
Oerfaren Medelvärde 0,8182 0,8309 0,8427 
 Standardavvikelse 0,18115 0,16885 0,11533 
Total Medelvärde 0,8032 0,8111 0,8289 

 Standardavvikelse 0,17851 0,16901 0,13203 
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Figur 7. Graf över medelvärden för reaktionstid i sekunder 
 
 

 
 
 
4.4  Tiden det tog att lösa en uppgift 
 
Det fanns en signifikant skillnad mellan röststyrda uppgifter och 
manuella uppgifter i avseende på tiden det tog att lösa dem 
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[F(1,17)=176.855; p<0,0001]. Det tog signifikant längre tid att utföra de 
manuella uppgifterna. 
 
Däremot fanns inga effekter av erfarenhet och inga interaktionseffekter. 
 
Vad som syntes i rådatan var att de enklaste uppgifterna som endast 
krävde ett par knapptryckningar i det manuella gränssnittet gick snabbare 
att utföra manuellt än röststyrt. 
 

Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelser för tiden det tog att lösa en uppgift. 
 
  

   Röststyrda 
uppgifter 

Manuella 
uppgifter 

Erfaren Medelvärde  4,5875 12,3750 
 Standardavvikelse  0,55404 3,17839 
Oerfaren Medelvärde  4,5182 14,1273 
 Standardavvikelse  0,55824 2,73243 
Total Medelvärde  4,5474 13,3895 
      Standardavvikelse  0,54198 2,97768 
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Figur 8. Graf över medelvärden för tid för uppgift. 
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4.5  Olika typer av fel 
 
Försökspersonerna gjorde ett antal misstag vid utförandet av uppgifterna. 
Nedan sammanställs de mest förekommande misstagen. 
 

4.5.1  Röststyrningen 
 
Det största problemet försökspersonerna hade med de röststyrda 
uppgifterna var att de inte mindes kommandona eller att de sa fel 
kommandon. De glömde ibland trycka på PTT-knappen innan de gav sitt 
kommando till systemet. Försökspersonerna var ibland otydliga i sitt tal, 
vilket gjorde att systemet inte alltid uppfattade orden. Vissa 
försökspersoner var för långsamma med att ge ett kommando efter det att 
de tryckt på PTT-knappen. Detta gjorde att systemet trodde att inget 
kommando skulle komma och avbröt därmed sin inmatning.  
 
 

4.5.2  Den manuella styrningen   
 
Problemet med den manuella styrningen var att knapparna var tröga och 
att reaktionen från systemet var långsam. Försökspersonerna tryckte, fick 
ingen respons, tryckte därför igen och fick två lika responser fast bara en 
var önskad. Försökspersonerna förväxlade knappar, tryckte ”back” fast 
önskade trycka ”enter”. Ibland gick försökspersonerna vilse i menyerna. 
 
 
 

4.6  Enkätsvar  
 
Nästan alla försökspersoner tyckte det var både roligare och enklare att 
använda röststyrning till skillnad från manuell styrning. De skulle kunna 
tänka sig en egen bil med röststyrda funktioner. De ansåg också att 
säkerheten skulle öka med hjälp av röststyrning. Däremot ansåg en 
person att manuell styrning var bäst.  
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5  Diskussion och slutsats 
 
Nedan följer en sammanfattande diskussion kring teori, metod och 
resultat. Även slutsatser från studien beskrivs och diskuteras.  
 
 
5.1 Diskussion kring teorin 
 
Syftet med denna uppsats var, vilket nämndes i inledningen, att 
undersöka hur användandet av talgränssnitt påverkar köruppgiften. Man 
skulle kunna specificera syftet genom att säga att användandet av 
talgränssnitt påverkar den mentala arbetsbelastningen som i sin tur 
påverkar utförandet av köruppgiften. Varför syftet inte specificerats med 
denna information var för att mental arbetsbelastning mer eller mindre 
alltid ligger som ett mellansteg mellan "orsak och verkan" då människan 
agerar i sin omvärld. Begreppet finns i bakgrunden och behöver inte alltid 
läggas i fokus.  
 
Teorin om multipla resurser (se sida 5) ser ut att ha sitt ursprung i 
neurovetenskapen. Teorin nämner att människan har olika typer av 
mentala resurser att tillgå vid utförandet av olika uppgifter. Dessa olika 
resurskällor måste ha ett samband med hjärnbarkens indelning i olika 
areor (ex. hörselarean, handarean) trots att detta inte nämns i själva teorin. 
Denna teori är en psykologs sätt att beskriva ett neurovetenskapligt 
fenomen. Samma gäller för teorier kring begreppet kompatibilitet. Ju 
närmre varandra två specifika areor ligger på hjärnbarken desto snabbare 
och enklare sker den elektriska pulsöverföringen. Detta skulle kunna 
påverka kompatibiliteten och snabbheten likväl som vanan att agera 
manuellt vid synintryck eller med tal vid auditiv stimuli. 
 
15-sekunders regeln (se sida 8) som säger "en uppgift som tar mer än 15 
sekunder att utföra med bilen stillaståendes bör inte utföras under 
körning" bör ses som en riktlinje vid design av bilfunktioner och inte som 
en lag. En uppgift kan under körning ta längre tid att utföra än då den 
utförs med bilen stillaståendes. Tar en sekundär uppgift för lång tid att 
utföra kan det leda till ouppmärksamhet i trafiken. De uppgifter 
försökspersonerna i denna studie fick utföra under körning hade testats 
stillaståendes under studiens designfas. Alla uppgifter tog mindre än 15 
sekunder att utföra. 
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Under experimentets gång registrerades ett antal av de kördistraktorer 
som nämnts i teorin (se sida 12). Bland annat varierade väder- och 
trafikförhållanden för de olika försökspersonerna. Detta kan givetvis ha 
påverkat resultaten. Medvetenhet om att dessa skillnader skulle uppstå 
fanns. Även försökspersonernas grad av trötthet och stress varierade, 
liksom tid på dygnet. 
 
Mått på primära och sekundära uppgifter samt subjektiva mått användes i 
denna studie. Måtten har både för- och nackdelar vilka nämndes i teorin. 
Fysiologiska mått, som till exempel blodtryck och puls, hade även kunnat 
användas men undveks då dessa anses vara mindre precisa.  
 
Denna studie bygger på Volvos talgränssnitt för deras navigeringssystem 
vilket leder till att resultaten inte kan generaliseras över alla talgränssnitt 
avsedda för navigeringssystem i personbilar. Talgränssnitten skiljer sig åt 
i olika avseenden, bland annat i menyutseende.  
 
 
5.2  Diskussion kring metod och resultat 
 
Resultaten från ”andelen träffar” samt från de ”subjektiva skattningarna” 
visar att manuell styrning var mer krävande än både röststyrning och då 
inga uppgifter utfördes alls. Detta resultat var väntat i och med att tidigare 
liknande studier gjorda i simulator visar samma tendens. Vad som 
däremot var mer intressant var att det var lika krävande att göra röststyrda 
uppgifter som att inte göra några uppgifter. Samma mängd stimuli 
uppmärksammades under dessa varv. Det perifera seendet hos föraren var 
lika bra för båda fallen. En större skillnad mellan de röststyrda 
uppgifterna och då inga uppgifter utfördes förväntades. Användandet av 
talgränssnitt kräver trots allt att man minns kommandon, trycker på PTT-
knappen, uttalar ordet korrekt samt väntar på respons och återkoppling 
från systemet. Detta borde ha synts mer i resultaten. Att så liten skillnad 
fanns kan bero på att uppgifterna var relativt enkla. Inga långa dialoger 
användes i studien. Dessutom var försökspersonerna i första varvet 
(varvet utan några uppgifter) ovana vid PDT:n vilket kan ha orsakat en 
högre mental arbetsbelastning. Man hade kunnat låta försökspersonerna 
köra ytterligare ett varv i början för att få bort ovanan med PDT:n. Detta 
uteslöts på grund av bristande tid samt för att undvika uppkomsten av 
tristess hos försökspersonerna. En annan lösning skulle kunnat vara att 
slumpa ordningen på alla de tre varven. Denna lösning uteslöts också, 
men på grund av ovilja att låta några försökspersoner köra det manuella 
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varvet först, ovan vid PDT:n. Vad som också syntes i dessa resultat var 
att erfarna och oerfarna användare av navigeringssystemet tyckte det var 
lika ansträngande att utföra de manuella uppgifterna. Här tycker man att 
de ovana skulle uppleva en större arbetsbelastning än de vana. Att 
resultaten blev som de blev i denna fråga kan bero på att de vana trots allt 
inte var experter på systemet.  
   
Att datan från de subjektiva skattningarna följer datan från andelen träffar 
är positivt. Hade datan skilt sig hade resultaten varit svårtolkade. 
 
Reaktionstid för blinkningarna var lika över alla uppgifter och 
försökspersoner. Detta skulle kunna förklaras med att arbetsbelastningen i 
studien var hög för försökspersonerna vilket gjorde att såg de en lampa 
blinka svarade de på den, såg de den inte reagerade de inte heller. 
Försökspersonerna hann alltså inte reagera på annat sätt. Man skulle 
kunna säga att måttet inte var tillräckligt känsligt för så grova studier som 
denna. Måttet skulle kunna ge större utslag på finare studier där man 
mäter finare skillnader. 
 
Resultaten visar att graden erfarenhet av navigeringssystem inte 
signifikant påverkar utförandet av uppgifterna på något sätt och inte 
heller köruppgiften. Trots det syntes svaga tendenser vilka diskuteras 
nedan. Varför ingen signifikant skillnad fanns skulle kunna bero på att 
gränssnitten är så pass olika varandra att erfarenhet av det ena inte 
påverkar användandet av det andra. I resultatet för ”andelen träffar” fanns 
en liten tendens till att erfarna reagerade mer på blinkningarna än 
oerfarna under de röststyrda uppgifterna. Denna tendens kan ha berott på 
att erfarna är mer vana vid knapparna på ratten och då talgränssnittet 
endast har en knapp (PTT) kan föraren titta upp mer och reagera oftare på 
blinkningarna än vad oerfarna kan. I och med att erfarna svarade mer på 
PDT:n kan de ha känt en större arbetsbelastning vilket förklarar den 
tendens som syns i resultatet för de ”subjektiva skattningarna”. Man kan 
också tycka att vana användare av navigeringssystem borde ha lättare att 
komma ihåg kommandon då de vet vad man kan göra i ett sådant system. 
Oerfarna har ingen överblick över systemet och kan inte lista sig till ett 
kommando ifall de glömt bort det. Tendensen i de ”subjektiva 
skattningarna” skulle också kunna förklaras genom att ovana tycker att 
det manuella sättet att styra på är svårare än det röststyrda och ställer 
detta i förhållande till röststyrningen som då känns mycket enklare. 
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Om man studerar det totala medelvärdet för de ”subjektiva skattningarna” 
ser man att försökspersonerna upplevde den mentala arbetsbelastningen 
vara dubbelt så hög för de manuella uppgifterna än för de röststyrda. 
Detta hänger ihop med den positiva inställning de hade till röststyrning i 
bilar i den allmänna enkäten.     
 
Tiden det tog att lösa en uppgift manuellt var i genomsnitt betydligt 
längre än den tid det tog att lösa uppgiften med röststyrning. Tiden 
påverkar arbetsbelastningen. Skillnaden beror delvis på att i det manuella 
gränssnittet måste man vandra omkring i menyer medan man i 
talgränssnittet endast uttalar ett kommando. Trots nackdelen med att det 
tar längre tid att ta sig igenom menyer är fördelen med det manuella 
gränssnittet att användaren är mer fri. Användaren kan själv titta sig 
omkring i systemet och undersöka funktioner. I Talgränssnittet är 
kommunikationen mer bunden. Dessutom finns en given tid för att uttala 
kommandot efter det att man tryckt på PTT-knappen. Detta förklarar den 
stora skillnaden i standardavvikelser som resultatet visar. De uppgifter i 
det manuella gränssnittet som endast krävde en eller ett par 
knapptryckningar gick fortare än motsvarande uppgifter i talgränssnittet. 
Detta tyder på att till enkla funktioner kanske det manuella gränssnittet är 
bäst och att röststyrning endast ska införas i mer komplicerade system. 
Detta gäller så länge röststyrning kräver PTT-knapptryckningar och lång 
väntan på igenkänning och respons.   
 
Måtten som användes i studien valdes för att de tillsammans speglar olika 
sidor av mental arbetsbelastning och ger en bra helhets bild. PDT:n gav 
information om förarens visuella kanal som är den viktigaste 
informationskällan för en förare. Påverkas förarens synfält påverkas 
också köruppgiften. Från subjektiva skattningar får man mycket värdefull 
information om användarens egna upplevelser som förenklar analysen av 
de objektiva måtten. Säger användaren till exempel att den egna 
prestationen inte var bra, kan det ge en hint om att köruppgiften inte 
utförts på tillfredsställande sätt. Användaren kanske utförde köruppgiften 
felaktigt. Tiden för att lösa en uppgift är ett enkelt mått som utan problem 
kan användas som ett ytterligare komplement. Registrering av olika typer 
av fel samt den allmänna enkäten gjordes av rent intresse. 
 
Problemet med att rekrytera kvinnliga försökspersoner gjorde det 
omöjligt för jämförelser mellan könen. Könsskillnader var dock inte av 
stort intresse för studien då det antogs inte finnas någon väsentlig skillnad 
dem emellan.  
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Att alla försökspersoner var Volvoanställda skulle kunnat påverka 
resultaten något. Jobbar man inom bilindustrin finns ett större intresse av 
dess utveckling än normalt. För att ändå få en relativt bra spridning 
användes försökspersoner från olika avdelningar. Allt från fabriksarbetare 
till kontorister ställde upp. Inga insatta i området för röststyrning eller 
berörda av min uppsats var med i studien 
  
Åldersgränserna för försökspersonerna sattes för att undvika de problem 
som uppkommer med både noviser och äldre människors begränsade 
kognitiva kapaciteter. Trots åldersgränsen ströks en äldre man som inte 
klarade av att kontrollera både köruppgiften och testuppgiften. 
 
De krav som ställdes för att få medverka i testet var svåra att kontrollera. 
Bland annat kunde man inte kontrollera hur bra försökspersonernas 
amerikanska uttal var, eller om de verkligen var vana eller ovana 
användare av navigeringssystem. En van användare av navigeringssystem 
är inte lika van vid navigeringssystem som en van användare av radio är 
vid radion då den sistnämnda är en funktion som används betydligt oftare. 
Gränsen för vana och ovana beror på vilken funktion det handlar om. 
Även inre och yttre tillfälliga faktorer var okontrollerbara i studien. 
Likaså miljöfaktorer såsom väder, trafikmängd samt oväntade händelser. 
Med en simulatorstudie hade de yttre faktorerna kunnat hållas konstanta. 
  
Att behöva prata på ett språk som inte är ens modersmål kan ge upphov 
till mental arbetsbelastning. Den bästa lösningen för studien hade varit att 
använda infödda amerikanare. Trots det tros denna faktor påverka 
resultatet ytterst lite på grund av att kommandona var relativt korta och 
enkla. 
 
Ett litet problem med navigeringssystemet fanns. Under vissa försök blev 
navigeringssystemets display så pass mörk att det knappt gick att urskilja 
vad som presenterades. Även volymen på rösten blev i dessa fall väldigt 
svag trots att högsta volym var inställd. Detta tillstånd höll dock bara i sig 
i ett par minuter, men kan ha orsakat irritation hos försökspersonerna. 
Dessa händelser kan ha påverkat resultatet negativt. 
 
Det största problemet med PDT:n var att sladden som var kopplad till 
försökspersonens knapp var i vägen vid manövreringen av bilen. I vissa 
fall snurrades sladden fast i ratten. PDT:n var också väldigt känslig för 
ljus. Under ljusa dagar syntes lampornas reflektioner väldigt dåligt i 
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fönsterrutan, medan det inte var några problem med att se reflektionerna 
då vädret var mulet och mörkt. Vissa försökspersoner berättade att de när 
de skulle trycka på PTT-knappen råkade trycka på PDT-knappen istället 
och tvärtom. Det samma gällde för knapparna i det manuella gränssnittet. 
Detta tyder på en klar förväxling mellan pågående uppgifter. En orsak till 
den stora skillnaden mellan de manuella och de röststyrda uppgifterna i 
resultaten kan bero på att PDT:n interfererar mer med manuella uppgifter 
än med röststyrda uppgifter då den senare till största delen använder 
annan kanal och resurskälla. Risken att utförandet av uppgifterna 
försämras på grund av PDT:n är högre för de manuella än för de 
röststyrda uppgifterna eftersom manuell styrning och PDT tävlar om 
samma resurs.  
 
Navigeringssystemets knappar upplevdes som tröga med en otymplig 
placering på ratten. Detta kan ha orsakat irritation och arbetsbelastning 
hos försökspersonerna.  
 
När det gäller resultaten för uppmärksammade fel gjordes endast analys 
av vilka fel som uppstod och inte hur många gånger dessa fel uppkom för 
varje försöksperson. Detta var inte studiens huvudsyfte. Uppgifter som 
blev felaktiga ströks från all analys. 
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6  Fortsatta studier 
 
Som intressant och givande fortsättning på denna studie kan jämförelser 
göras mellan enkla och mer komplexa uppgifter i talgränssnitt. Miljö, 
funktioner och försökspersoner kan också varieras. 
 
Idag använder man till största delen metoder som studerar ögon och syn 
för att mäta förarens arbetsbelastning. Då talgränssnitt innebär 
användning av rösten kan man med hjälp av den studera arbetsbelastning. 
Röstens tillfälliga variationer avslöjar individens tillstånd. Ett exempel är 
vid stress då talet ofta blir snabbare. Antalet felsägningar samt 
intensiteten i rösten kan även avslöja en individs arbetsbelastning. Som 
fortsättning på denna studie skulle man kunna ta fram metoder för att 
bättre mäta arbetsbelastning genom rösten. Dessa metoder kan därefter 
användas i de situationer där talgränssnitt i fordon testas.  
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8  Bilagor 
 
8.1  Bilaga 1: Frågeformulär för subjektiva 
skattningar, NASA-TLX 
 
Svara på frågorna nedan genom att sätta ett kryss på linjen. 
 
Mentala krav 
 
1. Hur mentalt krävande upplevde du körsituationen och utförandet av 
eventuella uppgifter? Hur stora krav låg på ditt tänkande?  
 
Inte alls krävande                  Krävande 
 
|--------------------------------------|--------------------------------------| 
                                                                                                     
Fysiska krav 
  
2. Hur stor kroppslig aktivitet fick du lägga ner i manövreringen av bilen 
och de funktioner du eventuellt använde dig av? Fick du sträcka dig 
mycket, eller göra andra obekväma rörelser? 

 
Ingen kroppslig aktivitet            Stor kroppslig aktivitet 
 
|--------------------------------------|--------------------------------------| 
 
Tidspress 
 
3. Hur stor tidspress upplevde du under körningen? Kände du dig stressad 
då du utförde eventuella uppgifter? 
 
Ingen tidspress            Stor tidspress 
 
|--------------------------------------|--------------------------------------| 
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Prestation 
 
4. Hur bra anser du själv att du hanterade körsituationen och utförandet 
av eventuella uppgifter? Tycker du att du körde säkert, lugnt eller 
missade du händelser?  
 
Mycket bra               Inte alls bra  
     
|--------------------------------------|--------------------------------------| 
 
Ansträngning 
 
5. Hur stor ansträngning (mental och fysisk) var du tvungen att lägga ner i 
att både köra och utföra eventuella uppgifter? 
 
Ingen ansträngning      Stor ansträngning 
 
|--------------------------------------|--------------------------------------| 
 
Frustrationsnivå 
 
6. Hur stor frustration kände du på grund av t ex osäkerhet, stress eller 
brist på kontroll över körsituationen? 
 
Ingen frustration         Stor frustration 
 
|--------------------------------------|--------------------------------------| 
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8.2  Bilaga 2: Viktningsformulär 
 
Siffrorna nedan motsvarar frågorna du besvarat. 
 
Sätt en ring runt den siffra i varje par du anser mest motsvarar det du 
upplever vara  orsaken till variationen i arbetsbelastning. 
 
 
 
1 / 2 5 / 6 1 / 3 4 / 6 1 / 4 4 / 5 
 
1 / 5 3 / 6 1 / 6 2 / 3 3 / 5 2 / 4 
 
3 / 4 2 / 5 2 / 6    
  
 
 
Mentala krav 
1. Hur mentalt krävande upplevde du körsituationen och utförandet av 
eventuella uppgifter? Hur stora krav låg på ditt tänkande?  
 
Fysiska krav 
2. Hur stor kroppslig aktivitet fick du lägga ner i manövreringen av bilen 
och de funktioner du eventuellt använde dig av? Fick du sträcka dig 
mycket, eller göra andra obekväma rörelser? 
 
Tidspress 
3. Hur stor tidspress upplevde du under körningen? Kände du dig stressad 
då du utförde eventuella uppgifter? 
 
Prestation 
4. Hur bra anser du själv att du hanterade körsituationen och utförandet 
av eventuella uppgifter? Tycker du att du körde säkert, lugnt eller 
missade du händelser?  
 
Ansträngning 
5. Hur stor ansträngning (mental och fysisk) var du tvungen att lägga ner i 
att både köra och utföra eventuella uppgifter? 
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Frustrationsnivå 
6. Hur stor frustration kände du på grund av t ex osäkerhet, stress eller 
brist på kontroll över körsituationen? 
 



Hur påverkar användandet av talgränssnitt köruppgiften?                 Elisabet Israelsson 
- en distraktionsstudie                                                                                    2002-10-14 
Magisteruppsats i kognitionsvetenskap, Linköpings universitet 
_____________________________________________________________________ 
 

  
- 51 - 

8.3  Bilaga 3: Uppgifter 
 

1. Starta navigeringssystemet. 
2. Ta dig in i kartläget. 
3. Byt från att visa två kartor på displayen till att visa endast en.  
4. Ta reda på i vilken riktning fordonet rör sig i. 
5. Höj volymen på systemets röst. 
6. Byt från dagdisplay till nattdisplay. 
7. Byt från att visa en karta på displayen till att visa två. 
8. Sänk volymen på systemets röst. 
9. Byt från nattdisplay till dagdisplay. 
10. Byt från att visa två kartor på displayen till att visa endast en. 
11. Ta reda på i vilken riktning fordonet rör sig i. 
12. Byt från att visa en karta på displayen till att visa två. 
13. Sänk volymen på systemets röst. 
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