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Abstract 

People are more connected to every aspect of the world than ever before, and 

in our struggle to keep up-to-date resort to multi-tasking. The problem is that 

people cannot focus effectively on several kinds of stimuli at once. To expand 

further current understanding of attention capacity, an experiment was 

conducted to investigate costs in effectivity during dual-tasking. This was 

examined by merging the classic Posner cue test with a distracting visual or 

auditory task. Twenty-four participants either read or listened to a text while 

simultaneously completing the Posner task to assess endogenous and 

exogenous attention. The result show better performance when the distraction 

text was presented auditory than visual, when the left target location was cued 

as opposed to the right target location, and when the cue was valid than 

invalid. We conclude that attention capacity is reduced more when people try 

to perform two task using the same, unimodal as compared to different, 

crossmodal cognitive processes, but nonetheless the cues operated effectively 

regardless of whether the distracting task was auditory or visual. 

Keywords: endogenous attention, exogenous attention, Posner task, dual-

task, reaction time   
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Sammanfattning 

Människor är mer uppkopplade till omvärlden än någonsin tidigare, och i 

kampen att hinna med och vara uppdaterad används multi-tasking. Problemet 

är att människan inte är förmögen att hålla full uppmärksamhet på flera olika 

stimuli samtidigt. I ett försök att vidare utöka kunskapen kring uppmärksamhet 

utfördes ett experiment för att undersöka kostnaden i effektivitet vid dual-

tasking. Detta undersöktes genom att sammanföra ett klassiskt Posner-test med 

en distraherande visuell eller auditiv uppgift. Tjugofyra deltagare fick antingen 

läsa eller lyssna på en text, samtidigt som de utförde ett Posner-test för att 

mäta endogen och exogen uppmärksamhet. Resultatet visade en ökad 

prestation när den distraherande uppgiften var auditiv mot när den var visuell, 

när markören indikerade vänster sida till skillnad mot när markören indikerade 

höger sida samt när markören var giltigt än när den var ogiltig. Vi drar 

slutsatsen att uppmärksamhetsförmågan reduceras i större omfattning när 

människor försöker genomföra två uppgifter som använder samma, unimodala 

till skillnad mot, crossmodala kognitiva processer, men likväl fungerade 

markörerna effektivt oavsett om den distraherande uppgiften var auditiv eller 

visuell.  

Nyckelord: endogen uppmärksamhet, exogen uppmärksamhet, Posner-

test, dual-task, reaktionstid 
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I dagens samhälle vill alla vara konstant åtkomliga och uppkopplade. Det är viktigt att 

alltid vara uppdaterad på vad som händer i omvärlden vilket i sin tur gör att många konstant 

försöker göra fler saker samtidigt. En av de vanligaste, och farligaste, situationerna detta sker 

är vid bilkörning. Då passar många på att utnyttja tiden för att skicka sms, prata i telefon eller 

ansluta mobilen via Bluetooth. Speciellt har det rapporterats (American Automobile 

Association, 2016) att det är många unga (19-24 år) som är mer villiga att sms:a samtidigt 

som de kör. Enligt American Automobile Association (2016) ansåg 81.1 % av de frågade att 

sms:a och skicka mail är ett allvarligt hot mot säkerheten och 78.2 % sade att det var helt 

oacceptabelt. Samtidigt rapporterades det att 40.2 % hade läst sms eller mail medan de körde 

under de senaste 30 dagarna och 31.4 % hade även skrivit själva. Enligt Transportstyrelsen 

(n.d) är det 37 % av svenskarna och 56 % av de mellan 18-30 år som sms:ar medan de kör. 

Det sker en reduktion i förmågan att framföra ett fordon vid användandet av en telefon 

och problemet har undersökts utifrån flera olika perspektiv. Bland annat gjorde He et al. 

(2014) en studie om det är skillnad mellan att hålla i en telefon vid sms:ande eller att tala in 

ett meddelande. Studien visa att körförmågan försämras signifikant även vid ett talbaserat 

meddelande genom variation i hastighet och körfältsposition, detta jämfört med endast 

bilkörning. Att skriva ett meddelande ökade även responstiden för inbromsning. 

Det har även gjorts en studie av skillnaden mellan att hålla i en telefon jämfört med att 

använda hands-free (McEvoy et al. 2005). Det var inte någon skillnad mellan ålder, kön eller 

om personen använde hands-free eller inte. Dock var risken fyra gånger större att hamna i en 

olycka om personen samtidigt talade i telefon än om personen inte gjorde det.  

Människan är inte gjord för att hantera flera stimuli samtidigt, men det hindrar inte 

människor från att försöka. Därmed är det inte ett alternativ att försöka vända på 

utvecklingen. Troligtvis kommer människans närvaro på sociala medier aldrig att minska, och 

kulturen av att vara konstant tillgänglig blir bara starkare. Istället behövs nya, förbättrade 

lösningar som gör det möjligt att utföra två uppgifter parallellt med varandra på ett mer 

effektivt och säkert sätt. 

Teori 

Uppmärksamhet definierades redan på slutet av 1800-talet av William James som att 

ta sinnet i besittning på ett klart och tydligt sätt genom att välja mellan många möjliga föremål 

eller tankar och fokusera på enbart ett av dem (James, 1950). Det antyder att människan måste 

släppa vissa föremål eller tankar för att kunna hantera andra på ett effektivt sätt. Denna 

definition gäller än idag och många liknar uppmärksamhet vid en strålkastare, som lyser upp 

vad som ska fokuseras på medan annat hamnar i skugga, bort från fokus (Posner, 1980). En 
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annan modell definierar uppmärksamhet som användandet av en lins som ”zoomar” in på det 

viktiga och utesluter annan information (LaBerge, 1983). Det gemensamma med modellerna 

är dock att uppmärksamheten är begränsad och att det går inte att fokusera på allt samtidigt, 

eftersom det är alldeles för mycket information på en gång. En prioritering måste helt enkelt 

ske kring var fokus ska ligga och tillfälligt ignorera andra möjliga stimuli, om det ska finnas 

en möjlighet att utföra en uppgift på ett fullgott sätt. 

Ett sätt att beskriva uppmärksamhet är att jämföra det med en flaskhals. Som namnet 

antyder finns det en viss mängd resurser till förfogande för att processa information. Hjärnan 

måste därför filtrera ut det som är viktigast och bearbeta en sak i taget. Ett visuellt hjälpmedel 

för att beskriva modellen är att föreställa sig en upp-och-nervänd flaska med sand, där sanden 

bara rinner ut i den takt som flaskhalsen tillåter. Treisman (1964) vidareutvecklade en tidigare 

modell framtagen av Broadbent, “Broadbent’s filter model”. Broadbent (1958) menade att 

människan använder filter för att välja ut det mest viktiga och betydande ur all information. 

Både Broadbent (1958) och Treisman (1964) menar att information processas direkt (early 

selection), och att information som inte aktivt fokuseras på helt enkelt inte släpps igenom 

“filtret” och därför inte får någon uppmärksamhet. Eriksen och Eriksen (1974) menar på att 

det inte finns några begränsningar för hur mycket information som kan tas in på en gång i den 

inledande fasen. Det är först i nästa fas som sorteringen sker av vad som anses viktigt (late 

selection). Enligt deras modell är det i huvudsak viktig information som processas, men även 

irrelevant information processas, om än i mindre omfattning. Deras studie visade att 

deltagarna svarade långsammare när distraherande stimuli presenterades parallellt med en 

primär uppgift, trots att de var medvetna om att stimulit var helt irrelevant. Lavie och Fox 

(2000) skriver att en hybrid av de olika modellerna är det mest rimliga, eftersom de kunde visa 

på att de negativa effekterna av en distraktion minskar när den primära uppgiften som utförs 

kräver en hög kognitiv förmåga. De använder termen “perceptual load” för att beskriva hur en 

uppgift kan belasta sinnena så pass mycket att inget annat kan processas av hjärnan och därför 

inte heller kan distrahera. 

För det mesta har den moderna människan dock flertalet stimuli som försöker fånga 

uppmärksamheten, och ofta är det svårt att ignorera dessa för att enbart fokusera på ett av 

dem. Delad uppmärksamhet handlar om hur hjärnan fokuserar på två olika stimuli samtidigt 

(Herbranson, 2017) och ofta sker det en nedsättning av prestation när hjärnan försöker sig på 

detta.  

 Dual-task. Det finns ett antal olika modeller kring dual-tasking, vilket innebär 

förmågan att göra två saker samtidigt och varför människor har problem med detta. Två 
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vanliga modeller är capacity sharing och crosstalk. Capacity sharing innebär att hjärnan har en 

viss mängd resurser för att kunna utföra ett antal uppgifter (Kahneman, 1973). Människan kan 

utföra några uppgifter parallellt med varandra, men kostnaden i tid och effektivitet blir oftast 

större än väntad, framförallt om båda uppgifterna är svåra eller kräver samma kognitiva 

resurser (Mcleod, 1977). Det går alltså att utföra flera uppgifter samtidigt, men det är omöjligt 

att hålla fullt fokus på någon av uppgifterna, vilket ofrånkomligen leder till minskad förmåga 

och båda uppgifterna blir lidande. 

Crosstalk fokuserar istället på innehållet i det som ska processas, till exempel vilken 

sorts sensorisk input som krävs. Crosstalk innebär att två uppgifter blandas med varandra och 

att det är anledningen till att prestationen försämras. Denna modell kan förklara den ökande 

kostnaden vid dual-tasking som inte har att göra med svårighetsgraden eller konkurrensen 

mellan uppgifterna, till skillnad mot capacity sharing (Hazeltine, Ruthruff  & Remington, 

2006). Enligt Koch (2009) försämras förmågan att prestera när uppgifterna är kompatibla med 

varandra och blir ännu sämre när crosstalk effekten är stor. Det innebär alltså att uppgifterna 

blandas med varandra och därmed ökar även kostnaden. 

Ytterligare en viktig aspekt när det gäller dual-tasking är task switching, som beskriver 

den kostnad i tid eller effektivitet som uppstår när en person försöker utföra två uppgifter 

samtidigt. Det finns två olika sorters sätt att se på task switching, interference och 

reconfiguration (Vandierendonck, Liefooghe & Verbruggen, 2010). Interference innebär att 

kostnaden uppstår på grund av att den föregående uppgiften måste avslutas helt innan nästa 

kan påbörjas. Reconfiguration å andra sidan innebär att kostnaden som uppstår beror på den 

tid det tar för hjärnan att förbereda utförandet av uppgiften. Exempelvis kan det handla om att 

hämta information från långtidsminnet om hur en uppgift ska behandlas. Enligt Schneider 

(2017) går kostnaden att minska genom att vara förberedd på att en andra uppgift ska utföras, 

men det går inte att ta bort effekten helt. 

Uppmärksamhet har en tendens att flytta på sig (Holt et al., 2012). Ett av de vanligaste 

exemplen är cocktail party-effekten som innebär att en person kan vara fullt fokuserad i ett 

samtal men om någon säger dennes namn flyttar personen sin uppmärksamhet mot samtalet 

där ens namn förekom. Namnet, i det här fallet, fungerar som en markör för att omdirigera 

uppmärksamheten och det talas om två olika typer av uppmärksamhet, endogen och exogen. 

Endogen & exogen uppmärksamhet. Endogen uppmärksamhet är en frivillig 

process där människan väljer att hålla kvar uppmärksamheten på en given plats. Exogen 

uppmärksamhet är en mer reflexiv process där människan flyttar uppmärksamheten mot ett 

oväntat stimuli som plötsligt uppenbarar sig (Koelewijn, Bronkhorst & Theeuwes, 2009a). 
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Dessa stimuli som påkallar uppmärksamhet kan vara av visuella, auditiva eller taktila slag 

(Koelewijn, Bronkhorst & Theeuwes, 2009b).  

Ett inflytelserikt test som ofta används vid undersökandet av endogen och exogen 

uppmärksamhet är vad som kallas Posner-testet (Posner, 1980). Posner-testet är en uppgift där 

deltagaren ska reagera så snabbt som möjligt på ett objekt som dyker upp i periferin. En 

ledtråd, eller markör, används för att indikera var objektet kommer dyka upp. Markören 

presenteras antingen centralt i synfältet eller i periferin. Deltagaren får fokusera på en punkt i 

mitten av skärmen och antingen dyker en pil upp på punkten och pekar antingen höger eller 

vänster (endogen), eller så blinkar det till i kanten av skärmen (exogen). För att kunna se om 

markören har en påverkan på uppmärksamheten används både giltiga och ogiltiga markörer. 

En giltig markör pekar åt det håll objektet faktiskt kommer dyka upp, medan en ogiltig markör 

pekar åt fel håll. Har markören ingen betydelse skulle reaktionstiden bli densamma för giltiga 

och ogiltiga markörer. 

Testet har legat till grund för att undersöka uppmärksamhet i flera årtionden. Flera 

olika undersökningar har använt sig av Posner-testet med vissa modifikationer. Ibland används 

auditiva ledtrådar istället för visuella (Chen, Gao, Yue, & Chen, 2012) och det är flera studier 

som har använt Posner-testet för att mäta endogen och exogen uppmärksamhet (e.g Koelewijn 

et al., 2009a; Koelewijn et al., 2009b; Yantis & Jonides, 1990). Det antas att dessa olika 

sorters uppmärksamhet har uppstått av olika anledningar, exempelvis kan den exogena 

uppmärksamheten utvecklats för att människan ska kunna reagera snabbt på oväntade stimuli 

och därmed bidragit till vår överlevnad (Giordano, McElree, & Carrasco, 2009). Vidare 

skriver Giordano et al. (2009) att en reaktion på markörer i periferin sker lika snabbt, oavsett 

giltigheten av dessa. Det innebär att även om forskningsdeltagare redan innan ett experiment 

fått reda på att en markör som presenteras exogent inte med säkerhet kommer förutspå var ett 

stimuli uppstår, reagerar de snabbare och mer reflexivt än när markören presenteras endogent. 

Empiri  

I en studie av Santangelo och Spence (2007) undersökte de exogen uppmärksamhet 

och betydelsen av att göra en annan avancerad uppgift samtidigt. De fann att deltagarna 

reagerade signifikant långsammare när de samtidigt behövde göra en avancerad perceptuell 

uppgift, till skillnad mot när de endast undersökte den exogena uppmärksamheten. Detta 

innebär att när en uppgift kräver stora resurser försämras förmågan att automatiskt reagera på 

oväntade stimuli. Deras resultat stöds också av annan forskning, till exempel Lavie och Fox 

(2000). 
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Ett exempel på en avancerad uppgift kan vara att köra bil och lyssna på radio. Oftast 

går det bra att göra detta samtidigt men när en person kommer in i ett okänt bostadsområde 

och måste fokusera på att hitta sänker personen volymen. Personen behöver då de kognitiva 

resurserna för att både kunna lokalisera sig och köra bilen. Att då lyssna på radio kan kännas 

som en allt för krävande uppgift för hjärnan. 

Dual-task. En av förklaringarna till människans minskade förmåga vid dual-tasking 

utforskades i en studie av Moisala et al. (2015) där de undersökte hjärnans aktivitet vid dual-

tasking. De fann att det sker en signifikant nedsatt prestation när hjärnan behövde genomföra 

två uppgifter samtidigt som krävde två olika kognitiva processer. Detta till skillnad mot när 

det endast var en uppgift som skulle genomföras. Däremot fann de ingen ökad aktivitet i andra 

delar av hjärnan än de som aktiverades vid en ensam uppgift. Troligtvis är det konkurrensen 

mellan de kognitiva resurserna som är en av anledningarna till att prestationen försämras vid 

dual-tasking. 

Hazeltine et al. (2006) undersökte flera olika typer av dual-tasking med syftet att testa 

de olika teorierna kring dual-tasking; central capacity och crosstalk. De testade olika input och 

output, exempelvis en visuell-manuell uppgift som gick ut på att ett ord presenterades visuellt 

där deltagaren sedan skulle placera ordet i korrekt kategori genom att trycka på motsvarande 

knapp. Uppgiften kunde även vara visuell-muntlig vilket innebar att deltagaren istället skulle 

säga kategorin som det presenterade ordet tillhörde. Efter tre olika experiment fann de att 

kostnaden vid dual-tasking påverkas av typen av uppgifter som utförs och specifikt fann de att 

just visuell-manuella uppgifter hade en hög kostnad. Dessutom fann de att måttlig övning inte 

förbättrar prestationen. Efter deras undersökning drar de slutsatsen att den populära teorin 

capacity sharing inte kan förklara betydelsen av modaliteter utan detta måste utforskas vidare.  

Endogen och exogen uppmärksamhet. Cheal och Lyon (1991) undersökte 

träffsäkerhet för markörer som antingen presenterades centralt eller i periferin. Genom att 

mäta det tidsmässiga avståndet mellan markören och objektet, och träffsäkerheten, fann de att 

när markören påkallade den endogena uppmärksamheten ökade träffsäkerheten gradvis och 

vid ca 300 ms närmade sig träffsäkerheten 100%. Detta till skillnad mot den exogena 

uppmärksamheten där träffsäkerheten ökade hastigt och vid 100 ms var närmast 100%. 

En diskussion om exogen uppmärksamhet är en helt automatiserad process pågår och 

enligt en review artikel av Santangelo och Spence (2008) är resultaten kontroversiella. Det har 

visats att när uppmärksamheten är fokuserad kan deltagarna filtrera bort det som händer i 

periferin och att den därmed är delvis automatisk (Yantis & Jonides, 1990). En anledning 



 
 
M. Ask och S. Vollmer  Prestation vid dual-tasking 

9 
 

enligt Berger, Henik, och Rafal (2005) kan vara hur villig personen är att reagera och en annan 

hur krävande uppgiften som personen håller på med är.  

 I en studie av Koelewijn et al. (2009b) undersöktes om det gick att ignorera exogen 

uppmärksamhet när personen visuellt fokuserade på en specifik plats och fann att så inte var 

fallet. Även när personen utsattes för 100% giltiga centrala markörer samtidigt som markörer i 

periferin fann de att personen ändå fokuserade på markören i periferin, både när personen 

utsattes för visuella och auditiva markörer. Det vill säga att det går inte att helt koppla bort en 

reaktion av exogen uppmärksamhet.  

 I en annan studie av Koelewijn et al. (2009a) undersöktes huruvida det är skillnad 

mellan auditiva och visuella markörer vid en konkurrerande visuell uppgift. De fann att en 

visuell markör var  överlägsen den auditiva markören när uppgiften som deltagarna 

genomförde också var visuell. Därmed drar de slutsatsen att en auditiv markör som 

presenteras i periferin inte är en automatisk process när uppgiften kräver visuellt fokus. 

Det vill säga en person som kör bil ska kunna reagera på att något sker i periferin men 

om personen blir väldigt fokuserad på något annat, exempelvis en telefonkonversation eller 

GPS:en, är risken stor att reaktionen uteblir.  

Syfte 

Denna studie undersöker ett vanligt fenomen på ett nytt sätt. Flertalet studier har som 

sagt gjorts där uppmärksamhet mätts med Posner-test, och mycket forskning har gjorts med 

dual-tasking i fokus för att mäta reaktionstider och kostnaden i effektivitet (Mcleod, 1977; 

Koch, 2009; Vandierendonck et al., 2010; Schneider, 2017). Däremot finns, såvitt vi kan se, 

inga studier där båda metoderna använts tillsammans. Genom att sammanföra dessa två olika 

metoder är förhoppningen att kunna få en klarare och mer komplett bild av hur forskningen 

kring uppmärksamhet kan appliceras på ett mer konkret sätt.  

Syftet med denna studie är alltså att undersöka hur personer hanterar dubbla uppgifter 

genom att mäta hur snabbt de reagerar på visuella stimuli och ifall det skiljer sig om en 

sekundär uppgift är visuell eller auditiv. Detta för att undersöka hur uppmärksamhet fungerar 

vid mer komplicerade uppgifter då tidigare forskning främst har undersökt enkla uppgifter vid 

endogen och exogen uppmärksamhet. Dessutom undersöker studien skillnader i riktningen på 

markören samt om den är giltig eller ogiltig. Detta för att riktningen inte har undersökts 

tidigare och giltigheten behövs för att påvisa att markören har betydelse. Utifrån denna 

bakgrund har tre hypoteser tagits fram: 



 
 
M. Ask och S. Vollmer  Prestation vid dual-tasking 

10 
 

1. Deltagarnas reaktionstider kommer vara långsammare när den distraherande 

uppgiften är visuell eftersom den upptar samma kognitiva resurser som den primära 

uppgiften, och därmed stör mer än den auditiva uppgiften. 

2. Deltagarna kommer reagera snabbare men mindre träffsäkert när markören blinkar 

till i periferin av deras synfält, eftersom stimuli i periferin påkallar en mer reflexiv reaktion. 

3. Reaktionstiden för endogen och exogen uppmärksamhet kommer skilja sig mer när 

den distraherande uppgiften är visuell, eftersom vid en visuellt distraherande uppgift kommer 

den exogena uppmärksamheten ske reflexivt medan den endogena uppmärksamheten 

konkurrerar kraftigare med den centrala markören.  

Metod 

Deltagare 

Tjugofyra deltagare (19 kvinnor och 5 män; medelålder 24,75 år, åldersspann 21-35 

år) deltog i experimentet. Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. 

Instrument 

För testet användes en laptop med en integrerad skärm (Fukisto, Lifebook s-series). 

Operativsystemet var Windows 7 och skärmen hade en upplösning på 1366 x 768 med en 

uppdateringsfrekvens på 60 Hz. Testet kodades och kördes i MATLAB, och deltagarnas 

reaktionstider för varje trial mättes med hjälp av Psychophysics toolbox (Brainard, 1997; 

Pelli, 1997). Datorn var konfigurerad med ett standard QWERTY-tangentbord med svensk 

layout och piltangenterna på tangentbordet som användes under experimentet satt 1 cm från 

varandra. 

Design 

En inomindividsdesign med fyra faktorer användes där faktorerna var; typ av stimuli 

(visuell/auditiv); typ av markör (pil/kvadrat); riktning av markör (höger/vänster); giltighet av 

markör (giltig/ogiltig). Samtidigt fick deltagarna antingen läsa en text som rullade över 

skärmen i höjd med överkanten av fixeringspunkten eller höra en text läsas upp. Texterna 

varierade mellan att vara visuella eller auditiva samt vilken betingelse som kom först i testet, 

auditiv eller visuell. Detta för att balansera eventuella övningseffekter. Under varje 

distraherande uppgift (visuell/auditiv) var typ av markör, riktning av markör och giltighet av 

markör slumpmässigt presenterade under 100 trials. En pil presenterades i 50 trials och en 

kvadrat i 50. Av dessa 50 indikerade sedan 25 riktning till vänster och 25 riktning till höger. 

Åttio procent av alla markörer var giltiga, det vill säga pilen eller kvadraten signalerade 

korrekt vilken sida objektet skulle visas, medan 20% var ogiltiga och indikerade fel sida. 

Innan varje omgång fick deltagarna göra en testomgång där 10 markörer visades varav åtta 
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var giltiga och två ogiltiga. I denna studie användes en polygon som objekt, eftersom den var 

lätt att upptäcka i periferin. 

Stimuli 

Texterna spelades in med Windows “text-till-tal”-motor och sparades som två 

individuella .wav-filer. Den manliga rösten Oskar användes för båda texterna. Datorns 

ljudvolym var på samma nivå för alla deltagare. Texterna som valdes ut var neutrala för att 

inte leda till för stor inlevelse. Texterna handlade om olika historiska händelser som antogs 

vara okända så deltagarna skulle behöva fokusera på texterna. Efter varje text fick deltagarna 

svara på fem frågor som rörde den aktuella texten. Frågorna som användes ansågs vara så 

pass detaljfokuserade att även deltagare med viss kunskap om händelserna skulle ha svårt att 

besvara dem om de inte aktivt följt med i texterna. 

I mitten av skärmen visades en fixeringspunkt med en radie på 1 mm, se figur 1. Vid 

båda sidor om fixeringspunkten fanns två kvadrater. Kvadraternas närmsta sida var på 67 mm 

avstånd från punkten. Kvadraterna hade 28 mm långa sidor och var konstant synliga under 

hela experimentet. Fixeringspunkten, pilen, kvadraterna och polygonen var vita mot en svart 

bakgrund. Båda markörerna var aktiva i 200 ms, och båda markörerna kunde indikera 

antingen vänster eller höger. Efter markören försvunnit dök en polygon upp i kvadraten efter 

800 ms och visades i 200 ms. Svarade inte deltagaren inom 2000 ms efter att polygonen 

försvunnit räknades det som en inkorrekt respons och nästa markör visades. 

 
Figur 1. En illustration över testets flöde med kvadraterna, fixeringspunkten, pilen samt om texten hördes 

(vänster) eller om texten rullade över skärmen (höger). Första bilden visar utgångsläget, andra bilden när det 

var en kvadrat som markör, tredje om det var en pil som markör och fjärde när polygonen visades. Vänster 

bildserie visar giltiga markörer, medan den högra visar ogiltiga. 
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Procedur 

Deltagarna satt framför en dator och hade på sig ett par hörlurar innan testet startades. 

Deltagarna testades individuellt i ett tyst rum, på armlängds avstånd från datorn. På datorn 

presenterades instruktionerna för experimentet och deltagarna ombads att svara så snabbt och 

korrekt som möjligt. Innan de olika testerna genomfördes en övningsomgång med kortare 

texter där det även ställdes två frågor efter texterna. Detta för att deltagarna skulle vara 

förberedda på testets procedur och eventuella oklarheter kunna klargöras utan att testet 

påverkades. Ingen data sparades från övningsomgången. 

Deltagarna skulle så snabbt som möjligt trycka på höger piltangent om polygonen 

visades till höger och trycka på vänster piltangent om polygonen visades till vänster. 

Samtidigt läste eller lyssnade deltagarna på en av texterna. Efter 100 trials tog varje testblock 

slut, varpå fem flervalsfrågor visades på skärmen som berörde vad den aktuella texten 

handlade om. Ingen tidsbegränsning fanns när deltagarna svarade på frågorna utan de kunde 

fundera och ändra sina svar så många gånger de kände att de behövde. När deltagarna svarat 

färdigt på frågorna fick de aktivt klicka i en ruta för att bekräfta sina svar innan nästa 

testblock körde igång. Det andra testblocket repeterade proceduren på exakt samma sätt som 

det första, med en testomgång först och sedan det riktiga testet med nästa text. Frågorna efter 

varje testblock användes för att kontrollera att deltagarna aktivt läst/lyssnat på texten. 

Deltagarna blev inte tillfrågade huruvida de kände till detaljerna kring texterna sedan innan 

eller inte. 

Etik 

Experimentet utfördes enligt de föreskrifter och lagar som etikprövningsnämnden har 

fastställt. Studien utgjorde alltså inga risker eller negativa effekter på deltagarna, varken 

fysiskt eller psykiskt. Alla deltagare var anonyma, och inga personuppgifter sparades. 

Deltagarna fick skriva på en blankett om informerat samtycke om att de blivit informerade på 

syftet med studien, att de var anonyma och att de fick avbryta experimentet när de ville. Efter 

experimentet fick varje deltagare ställa frågor om studien.  

Dataanalys 

Till en början sammanställdes medelvärden för varje deltagare efter alla möjliga 

kombinationer av faktorer, vilket resulterade i totalt sexton medelvärden per deltagare. Dessa 

gällde faktorerna: typ av stimuli, typ av markör, riktning av markör och giltighet av markör. 

Genom en inomindivids-ANOVA analyserades sedan dessa medelvärden mot varandra i 

SPSS. För att undvika problem med sfäriciteten gjordes ett multivariat test där Wilk’s 

Lambda rapporteras.  
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Inga statistiskt signifikanta resultat gick att finna för kön (man, kvinna) eller för ålder 

(alla p > .05) och blev därför inte vidare analyserat. Alla felaktiga eller uteblivna reaktioner på 

polygonen analyserades sedan i en ANOVA för att undersöka om någon betingelse 

genererade fler fel än andra. Ett paired sample t-test gjordes för att undersöka om det fanns 

någon skillnad mellan antal korrekta svar på frågorna efter texterna. Detta för att se om det 

var skillnader i förståelsen av texterna beroende på om deltagarna läste eller lyssnade på 

texten. Ingen vidare analys gjorde på svaren på frågorna utan endast för att bekräfta att 

deltagarna följt med i texten. 

Resultat 

Alla inkorrekta svar plockades bort innan analysen (2,3 % av totala försöken). De korrekta 

svaren visade tre huvudeffekter av reaktionstid för typ av stimuli; Wilk’s Lambda = .33, F 

(1,23) = 47.49,  p < .001 𝜂"# = .67, riktning av markör; Wilk’s Lambda = .68, F (1,23) = 

10.88,  p < .05  𝜂"# = .32 och giltighet av markör; Wilk’s Lambda = .62, F (1,23) = 13.96,  p < 

.05 𝜂"# = .38. Huvudeffekten av typ av markör var inte statistiskt signifikant; Wilk’s Lambda 

= .91, F (1,23) = 2.18,  p > .05 𝜂"# = .087. Inga interaktionseffekter var statistiskt signifikanta 

(alla p > .05). Medelvärdena för de fyra olika faktorerna presenteras i figur 2 med ett 

konfidensintervall på 95%.  

I en ANOVA för antal felaktiga reaktioner hittades en interaktionseffekt mellan typ av 

stimuli och typ av markör; Wilk’s Lambda = .83, F (1,23) = 4,69,  p < .05  𝜂"# = .17. Efter ett 

Tukey post hoc test gick det inte att hitta några statistiskt signifikanta resultat vilket tyder på 

att den första analysen visade ett falskt positivt resultat.  

Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan frågorna för den auditiva 

uppgiften (M = 3.00, SD = .83 ) och frågorna för den visuella (M = 3.58, SD = 1.10 ), t (23) =  

-1.77, p > .05 
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Figur 

2. 

Medelvärden för reaktionstid (stapel) och konfidensintervall på 95%  för de fyra olika faktorerna. Graferna A,C 

& D visar alla en signifikant skillnad mellan medelvärden.  
Diskussion 

Experimentet visar statistiskt signifikanta huvudeffekter för tre faktorer: typ av stimuli 

(auditiv/visuell), riktning av markör (höger/vänster) och giltighet av markör (giltig/ogiltig). 

Resultaten stämmer överens med tidigare forskning gällande typ av stimuli och giltighet av 

markör. Däremot stämmer inte resultatet med forskning kring typ av markör vilket var 

oväntat. Riktning av markör har tidigare inte undersökts och gav även detta ett oväntat 

resultat.  

Typ av stimuli är en av huvudeffekterna från undersökningen och också det resultatet 

med störst effektstorlek. Resultatet stödjer tidigare forskning som visat att två liknande stimuli 

ökar kostnaden i effektivitet till skillnad mot två olika stimuli (Mcleod, 1977). När deltagarna 

läser texten samtidigt som de visuellt ska lokalisera var polygonen visas är kostnaden 

signifikant större än när texten presenteras auditivt.  

Enligt capacity sharing teorin skulle detta kunna bero på att det är mer komplext för 

hjärnan att läsa texten, det vill säga att kostnaden uppstår då läsandet i sig är en komplicerad 

uppgift och inte på grund av att det är samma input i båda uppgifterna. Därmed är lyssnandet 
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av text en enklare uppgift som går att genomföra utan större komplikationer. Detta stämmer 

även med studien av Moisala et al. (2015) som visade att det är en konkurrens om hjärnans 

resurser vid dual-tasking. Som enligt exemplet tidigare med bilkörning och radiolyssnande 

skulle detta kunna vara en bekräftelse på anledningen varför det oftast går felfritt att köra bil 

samtidigt som radion är igång. Däremot när uppgiften blir mer komplex bli kostnaden större. 

Med det sagt skulle det vara intressant att undersöka kostnaden hos två auditiva stimuli. 

Skulle kostnaden vara lika stor vid två auditiva konkurrerande stimuli som med två visuella? 

Det är något för framtida forskning att undersöka. Som Koelewijn et al. (2009a) fann att 

visuella markörer var överlägsna auditiva markörer vid en visuell uppgift skulle det vara 

intressant att undersöka auditiva markörer vid en auditiv uppgift.  

Däremot enligt crosstalk kan resultatet förklaras av att uppgifterna som processas 

visuellt blandas med varandra och gör att reaktionstiden blir långsammare. När texten istället 

är auditiv blandas inte uppgifterna med varandra vilket gör att kostnaden inte blir lika stor. 

Vilka modaliteter som blandas med varandra är intressant att undersöka, till exempel om det 

skulle vara svårare att lyssna på texten och säga vilken sida polygonen visas på. Enligt 

Hazeltine et al. (2006) var just visuell-manuella uppgifter väldigt svåra för deltagarna då 

dessa modaliteter blandas med varandra. Dock kan inte detta förklara resultatet då både den 

auditiva och visuella texten presenterades med en manuell uppgift; att trycka på 

piltangenterna. Däremot kan det förklara att det blev för mycket blandning mellan de olika 

uppgifterna i den visuella delen vilket ledde till den långsammare reaktionstiden.  

Under hela testet sker en task switching när deltagarna måste flytta sitt fokus mellan 

texten och Posner-testet. Utifrån detta experiment går det inte att dra några slutsatser kring 

kostnaden från att endast göra en av uppgifterna då experimentet endast syftar till att testa 

dual-tasking. Dock går det att se att det skedde en större kostnad vid den visuellt 

distraherande uppgiften. I detta fall är den troliga förklaringen till kostnaden i task switching 

reconfiguration då hjärnan måste förbereda sig för att det kommer ske en ny uppgift. 

Deltagarna fick genomföra en övningsomgång i ett försök att få en så jämn kostnad genom 

hela experimentet. Som Schneider (2017) skriver kommer kostnaden minska vid 

förberedandet för vad som kommer ske.  

Även om dessa olika teorier har olika förklaringar till kostnaden i reaktionstid är 

resultatet fortfarande signifikant. Det är en skillnad i att lyssna och att läsa en text vilket 

bekräftar en av hypoteserna i denna studie. Två visuella uppgifter samtidigt fördröjer 

reaktionstiden vilket kan appliceras på forskningen kring sms:ande vid bilkörning. Utan att 

undersöka den manuella förmågan att plocka upp telefonen visar denna studie att människans 
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uppmärksamhetsförmåga inte är kapabel till att läsa ett meddelande och köra samtidigt. Även 

om det är hands-free eller att meddelanden syns på instrumentbrädan kommer det att påverka 

reaktionsförmågan hos föraren. 

Ytterligare en viktig aspekt av experimentet är att det hittades ett signifikant resultat 

för riktningen av markören. En anledning kan vara hur texten presenterades för deltagarna då 

texten scrollade från höger till vänster. Med tanke på människans försämrade förmåga att 

hantera en uppgift och samtidigt försöka fokusera på flera andra saker kan deltagarna haft 

relativt svårt att följa med i texten. Då texten scrollade är det möjligt att deltagarna inte hade 

sitt fokus i mitten av skärmen. Detta kan ha lett till svårigheter med att uppfatta markören till 

höger på skärmen. En möjlig lösning för att se om det var texten som påverkade just höger 

markör skulle kunna vara att låta texten åka nerifrån och upp. På det sättet skulle inte någon 

sida påverkas av rörelsen på texten. Ett annat sätt kan vara att markörerna presenteras ovanför 

och nedanför texten. Detta är något för vidare forskning att undersöka.  

Dock finns det inte en interaktionseffekt mellan riktningen på markören och typ av 

stimuli vilket skulle indikerat att det endast var i ena testet som det var en signifikant skillnad. 

Därmed kan det inte enbart vara textens påverkan utan någon ytterligare förklaring måste 

finnas. Att höger är långsammare skulle kunna bero på att deltagarna använde pekfingret för 

att trycka på vänster piltangent och långfingret till att trycka på höger piltangent. Eftersom det 

är ett djupt invant mönster att använda pekfingret vid pekande och tryckande, kan det vara så 

att deltagarna reagerar snabbare med pekfingret än långfingret. 

En signifikant skillnad hos giltighet av markör indikerar att deltagarna använde 

markörens riktning som ledtråd för var polygonen skulle dyka upp. Detta betyder att 

deltagarna förväntar sig att objektet kommer dyka upp på samma sida som markören, och 

reagerar betydligt långsammare när objektet dyker upp på andra sidan. Deltagarna förväntar 

sig alltså att objektet ska dyka upp på samma sida som markören även när de vet att så inte 

alltid är fallet. Om giltigheten varit icke-signifikant hade den inte haft någon betydelse för 

reaktionstiden, eftersom deltagarna i så fall haft jämna reaktionstider oavsett giltighet. Det 

hade då möjligtvis kunnat förklara varför typen av markör inte gav ett signifikant resultat.  

Resultaten visar alltså inte några signifikanta resultat för typ av markör, vilket går 

emot tidigare forskning (Cheal & Lyon, 1991) som visat att det är skillnader i reaktionstid 

mellan om det är en pil eller en kvadrat som presenteras. En anledning kan vara fördröjningen 

mellan markören och polygonen (800 ms). Posner (1980) skriver att en persons 

uppmärksamhet kan flyttas till periferin utan att ögonen nödvändigtvis följer med, vilket är 

hela syftet med testet. Vidare skriver han att deltagarnas uppmärksamhet återgick till 
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originalpunkten för deras fokus efter bara 500 ms. Om det stämmer kan avsaknaden av 

skillnader i det här experimentet förklaras med att fördröjningen helt enkelt var så pass lång 

att det inte spelar någon roll var på skärmen markören visas; deltagarna reagera på polygonen 

som ett enskilt stimuli, och inte mer reflexivt på grund av att markören visas i periferin. 

En annan anledning till varför det inte är någon skillnad mellan endogen och exogen 

uppmärksamhet kan vara att den distraherande uppgiften är så komplicerad och kräver ett 

stort fokus vilket gör att den exogena uppmärksamheten försämras. Detta stämmer med 

studien av Santangelo och Spence (2007) som visade att vid en komplicerad perceptuell 

uppgift blev förmågan att reagera på oväntade stimuli lidande. Däremot drog Koelewijn et al. 

(2009b) slutsatsen att det inte går att helt ignorera den exogena uppmärksamheten vilket går 

emot resultatet i detta experiment. Resultaten från tidigare studier är alltså motstridiga. 

Studien av Koelewijn et al. (2009b) manipulerade däremot inte svårighetsgraden på 

uppgifterna vilket kan förklara varför resultatet från denna studie går emot deras. I framtida 

forskning skulle det vara intressant att undersöka olika svårighetsgrader i de olika uppgifterna 

för att undersöka effekten av perceptual load vid endogen och exogen uppmärksamhet.  

En marginellt signifikant interaktionseffekt finns mellan typ av stimuli och typ av 

markör när det kommer till antal felaktiga reaktioner. Deltagarnas träffsäkerhet minskar när 

de läser texten och markören är en kvadrat. Detta till skillnad mot när deltagarna lyssnar på 

texten då träffsäkerheten för kvadraten är större än för pilen. I enlighet med hypotesen att 

träffsäkerheten minskar när markören presenteras i periferin visar resultatet att så är fallet, 

dock endast då uppgiften var visuell. Som forskningen av Giordano et al. (2009) visat sker en 

reaktion på en markör som presenteras exogent snabbt men inte alltid träffsäkert. Denna 

undersökning går i linje med deras forskning då antalet fel ökade när markören var en kvadrat 

till skillnad mot en pil. Att det endast sker i fallet då uppgiften är visuell kan bero på att 

deltagarna har fullt fokus på texten som ska läsas och lättare kan se pilen som dyker upp. Som 

tidigare nämnts är det ingen signifikant skillnad i reaktionstid om markören är en pil eller en 

kvadrat. Därmed kan det inte bero på att deltagarna reagerar mer reflexivt när det är en 

kvadrat, då resultatet skulle visat en snabbare reaktionstid på kvadraten än pilen. Det kan vara 

så att fokus på texten är så pass stort att deltagarna missar att kvadraten blinkar till och 

därmed missar att trycka på piltangenten när polygonen visas. Eftersom det inte var någon 

skillnad om markören var giltig eller ogiltig är det mer troligt att anledningen ligger på fokus 

och inte på en reflexiv reaktion. Värt att nämna är att antalet fel som uppmättes är litet. Enbart 

40 av 1200 trials under den betingelsen var felaktiga, så även om ett marginellt signifikant 

resultat är intressant är det svårt att dra några slutsatser kring det. 
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Det måste också diskuteras att experimentet fortfarande är begränsat i vissa 

avseenden. Deltagarna visste exakt var objekten kunde dyka upp, och kunde även inse att de 

gjorde detta i jämna intervaller. I en verklig situation händer inte saker med jämna mellanrum 

eller vissa på förhand utpekade positioner. Verkligheten är betydligt mer kaotisk. Alltså kan 

det diskuteras att om deltagarna presterade sämre under kontrollerade, förenklade former, är 

det rimligt att anta att effektiviteten skulle bli ännu sämre i en “skarp” situation. Framtida 

experiment skulle kunna använda ojämna intervaller mellan varje trial, samt fler möjliga 

områden för polygonen att dyka upp på. 

Det finns viss kritik mot Posner-tester, framförallt när pilar används. Flera 

undersökningar har visat att det då inte enbart testar endogen uppmärksamhet utan även 

exogen uppmärksamhet och att detta bör tas i beaktande (Hommel, Pratt, Colzato, & Godjin, 

2001; Tipples, 2002). Förklaringen är att endogen uppmärksamhet tolkas top-down, medan 

exogen uppmärksamhet tolkas bottom-up (Koelewijn et al., 2009b). Tolkning top-down 

innebär att en medveten kognitiv process sker, vilket kräver tankeförmåga, och bottom-up 

innebär att ett stimuli tolkas automatiskt, och inte tar några större kognitiva förmågor i 

anspråk. Eftersom en pil är en så pass universellt känd symbol krävs ingen högre kognitiv 

förmåga för att tolka den, det sker istället automatiskt (Koelewijn et al., 2009b). De menar 

alltså att en pil kan tolkas som bottom-up, trots att den visas mitt i en persons fokus. 

Metoddiskussion 

På grund av experimentets natur var testet inte bundet till ett laboratorium eller 

specifikt rum. Istället togs experimentet till deltagarna för att underlätta rekryteringen. De rum 

som användes var alla tysta och deltagarna satt någorlunda avskilt. Trots detta var inte miljön 

totalt kontrollerad, och vissa enskilda störmoment kan ha uppstått för några av deltagarna. 

Dock var rummen helt fria från distraherande ljud och rörelse under majoriteten av 

experimenten. Med tanke på hur många trials varje delmoment innehöll är de störande 

momenten väldigt små, och resultaten visar inte på några avvikelser som kan härledas till 

dessa. Däremot skall framtida forskning vara noga med att kontrollera miljön på ett mer 

effektivt sätt än den nuvarande studien. Det går också att diskutera om en kontrollerad miljö 

helt fri från störmoment är att föredra just här. Med tanke på premissen för experimentet kan 

det vara svårt att faktiskt applicera resultat från en extremt kontrollerad miljö på vardagliga 

situationer, eftersom det inte är så en naturlig omgivning ser ut. Kanske en miljö med 

kontrollerade störmoment kan vara att föredra, istället för en helt tyst och isolerad miljö. 

Experimentet försöker på ett förenklat sätt efterlikna ett verkligt scenario där en 

person försöker göra två saker samtidigt, till exempel framföra en bil och läsa eller skicka 
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sms. De stimuli experimentet använder är extremt förenklade och ska bara ses som en bas att 

stå på, och bör vidareutvecklas i framtida forskning för att bättre efterlikna en verklig miljö. 

Det går alltså att få en viss indikation på hur reaktionstider och korrekt respons påverkas av 

dual-tasking, men för att dra riktiga slutsatser måste mer utförliga experiment genomföras. 

Svårighetsgraden kan ha ökat på grund av att rösten som användes i experimentet var 

datorinspelad och monoton i uppläsandet. Texten som scrollade var även till viss del hackig 

vilket gjorde läsningen svårare än vad det hade varit om texten rullade friktionsfritt. Dessa 

faktorer kan ha haft en viss påverkan på resultatet. Däremot visades inget signifikant resultat 

för förståelsen av texterna då deltagarna kunde svara på frågorna i lika stor utsträckning i den 

visuella och den auditiva delen. Eftersom experimentet var lika för alla deltagare och dessa 

försvårande faktorer var konstanta genom hela studien ger det en ökad intern validitet. 

Eventuella övningseffekter har även försvunnit då en balansering skett vilket också leder till 

en ökad intern validitet.  

 I det här fallet bedömdes att ett bekvämlighetsurval fungerade utan problem. Studien 

mäter reaktionstider och förmåga vid dual-tasking. Urvalet begränsades till deltagare mellan 

20-35 år. Om ett större urval används, säg män mellan 18–65, där skillnaderna i kognitiv 

förmåga kanske kan sägas skilja sig åt, är ett mer kontrollerat urval tvunget. I detta fallet, då 

alla deltagare är ungefär jämngamla är de potentiella skillnaderna minimala. 

Slutsats 

Av de tre hypoteserna som denna studie syftar till att besvara blev endast en bekräftad. 

När det var två uppgifter som använde samma kognitiva resurser blev reaktionstiden 

signifikant långsammare än när det var två olika uppgifter vilket bekräftar den första 

hypotesen. Denna hypotes bekräftar faran i att sms:a och köra bil samtidigt och därmed 

behövs vidare forskning på lösningar till detta problem.  

Enligt andra hypotesen i rapporten skulle reaktionstiden vara snabbare för exogen 

uppmärksamhet än för endogen uppmärksamhet. Förhoppningen var att genom att påvisa 

skillnad i reaktionstid och större andel felaktiga tryck kunna koppla resultatet till exemplet 

med bilkörning som togs upp i introduktionen. Detta för att vidare kunna diskutera kring 

farorna med dual-tasking vid bilkörning och den nedsatta funktionen att reagera reflexivt, till 

exempel ett barn som plötsligt springer ut på vägen. Eftersom resultatet inte visade på några 

signifikanta skillnader är det tyvärr inte möjligt längre, men framtida forskning borde göras 

med en modifierad version av det här experimentet för att hitta signifikanta resultat. 
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En interaktionseffekt mellan typ av stimuli och typ av markör önskar den tredje 

hypotesen bekräfta när det kommer till reaktionstid. Dock förkastas den hypotesen då ingen 

sådan effekt går att se. 

Från huvudeffekten av riktning av markör kan ingen slutsats dra utifrån resultatet. Det 

finns ingen säker anledning till varför reaktionstiden är signifikant långsammare för markören 

till höger utan detta behöver utforskas vidare. Huvudeffekten av giltighet av markör visar att 

markören har betydelse för var uppmärksamheten kommer riktas. Det i sin tur bekräftar att en 

markör som kan indikera en händelse har stor betydelse för utgången. Exempelvis har vissa 

bilar idag en sensor som känner av när ett föremål kommer upp vid sidan av bilen och visar 

detta för föraren genom att tända en lampa vid backspeglarna. Dessa lampor fungerar som 

markörer och skulle, enligt denna undersökning, förbättra reaktionstiden hos föraren.  

Ett syfte var att lägga upp studien på ett sådant sätt att resultatet går att applicera på 

andra, vardagliga situationer, utanför en kontrollerad forskningsmiljö. Genom att använda ett 

Posner-test tillsammans med en auditiv eller visuell uppgift går det att testa hur personer 

hanterar och tar in information när de samtidigt måste reagera på stimuli som antingen dyker 

upp mitt i deras fokus eller utanför.   

En möjlig applikation av studiens resultat kan vara just bilkörning, som nämnts ovan. 

När någon sitter i en bil uppkommer det situationer, med oregelbundna intervaller, som 

bilföraren måste reagera på. Det är viktigt att vara medveten om att de kan uppstå var som 

helst, när som helst. Till exempel kan det vara ett barn som springer ut på vägen som föraren 

måste reagera på. Dessutom måste personen kunna hinna reagera i tid och handla på ett 

korrekt sätt. Om bilisten samtidigt håller på med något annat än enbart bilkörning kan 

konsekvenserna bli förödande. Det är enbart ett specifikt exempel, det finns många andra 

områden som kan vinna på en utökad förståelse för hur människan allokerar sin 

uppmärksamhet; från hemsidor och gränssnitt till spel och andra interaktiva miljöer. Det 

övergripande syftet är alltså att möjliggöra för skapande av bättre verktyg på många plan i 

samhället, från underhållning till trafiksäkerhet. 
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