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Sammanfattning 
Arbetsbelastningen för föraren i en engreppsskördare är stor. Vid aptering 
måste föraren fokusera om blicken för att läsa av information från en Head-
Down Display (HDD) samtidigt som föraren måste ha kontroll på 
kranspetsen vilket bidrar till arbetsbelastningen. 

Syftet med projektet var att undersöka om arbetsbelastningen i 
engreppsskördare reducerades med Head-Up Display (HUD) under 
aptering. 

Först testades fyra HUD-gränssnitt i en simulator, därefter omarbetades 
gränssnitten innan de slutligen testades i en engreppsskördare i fält. En 
HUD-demonstrator utvecklades för detta ändamål. 

Resultatet visade att arbetsbelastningen samt apteringstiderna minskade i 
simulatortestet med HUD jämfört med HDD. I fältstudien förblev 
arbetsbelastningen oförändrad men apteringstiderna minskade. 

Att arbetsbelastningen minskade med HUD jämfört med HDD kan bero på 
att HUD är bättre än HDD och/eller att konceptens gränssnitt är effektivare 
att arbeta med än Valmet Maxi gränssnittet. 

En HUD-demonstrator som fungerar under ljusstarka förhållanden och som 
tål påfrestningarna i en skördare borde utvecklas för vidare tester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Head-Up Display (HUD), Head-Down Display (HDD), 
arbetsbelastning, aptering, gränssnitt, engreppsskördare. 



   

iii 

 Innehåll  
  

1 Introduktion........................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund................................................................................................1 

1.1.1 Skogforsk .......................................................................................................1 
1.2 Syfte ........................................................................................................2 
1.3 Avgränsning ...........................................................................................2 

2 Teori....................................................................................................... 3 
2.1 Skogsmaskiner .......................................................................................3 

2.1.1 Engreppsskördare ...........................................................................................3 
2.1.2 Aptering..........................................................................................................3 

2.2 Head-Up Display....................................................................................5 
2.2.1 HUD introduktion ..........................................................................................5 
2.2.2 Optisk konfiguration.......................................................................................7 
2.2.3 Hårdvarukomponenter i en HUD ...................................................................9 
2.2.4 Olika HUD-tekniker .....................................................................................10 
2.2.5 HUD specifikationer.....................................................................................14 
2.2.6 Bildkällor......................................................................................................19 
2.2.7 HUD lösningar .............................................................................................29 

2.3 Ett perceptuellt och kognitivt perspektiv ..........................................32 
2.3.1 Människans informationsbehandlande system .............................................33 
2.3.2 Mental arbetsbelastning................................................................................34 
2.3.3 Skogsmaskinförarens mentala arbetsbelastning vid aptering .......................37 
2.3.4 Hur förarna använder HDD:n vid aptering...................................................39 

2.4 Visuell perception ................................................................................39 
2.4.1 Ögat ..............................................................................................................40 
2.4.2 Synfältets Zoner ...........................................................................................41 
2.4.3 Saccader .......................................................................................................41 
2.4.4 Ackommodation ...........................................................................................41 
2.4.5 Rekommenderat siktområde.........................................................................41 
2.4.6 Djupseende...................................................................................................42 
2.4.7 Gestaltlagarna...............................................................................................44 

2.5 Interaktionsdesign ...............................................................................47 
2.5.1 Konceptuell design .......................................................................................47 
2.5.2 Gränssnittsdesign .........................................................................................48 
2.5.3 Beteendedesign.............................................................................................55 

3 Genomförande.....................................................................................57 
3.1 Litteraturstudie och nulägesanalys....................................................57 

3.1.1 Ergonomi beträffande HUD .........................................................................57 
3.2 Optimal HUD i skördare.....................................................................57 
3.3 Konstruktion av HUD demonstrator .................................................58 

3.3.1 Konstruktionskriterier ..................................................................................58 
3.3.2 Val av komponenter .....................................................................................60 

3.4 Simulatortest ........................................................................................64 
3.4.1 Deltagare ......................................................................................................64 
3.4.2 Utrustning.....................................................................................................64 
3.4.3 Genomförande..............................................................................................69 



   

iv 

3.5 Statistisk analys av simulatorresultaten ............................................71 
3.5.1 Tvåvägs Variansanalys.................................................................................71 
3.5.2 Chi2-test .......................................................................................................72 

3.6 Kognitiv uppgiftsanalys ......................................................................74 
3.6.1 Uppgiftsdiagramsintervju.............................................................................75 
3.6.2 Kunskapsredovisning ...................................................................................75 
3.6.3 Simulationsintervju ......................................................................................78 
3.6.4 Resultat från den kognitiva uppgiftsanalysen...............................................80 

3.7 Omarbetning av koncepten.................................................................80 
3.7.1 Krav på koncepten........................................................................................80 
3.7.2 Önskat beteende ...........................................................................................81 
3.7.3 Analys av nuvarande gränssnitt....................................................................81 
3.7.4 Storlek och förhållande ................................................................................84 
3.7.5 Ändringar av koncepten ...............................................................................84 

3.8 Test i fält ...............................................................................................88 
3.8.1 Testförare .....................................................................................................88 
3.8.2 Utrustning.....................................................................................................89 
3.8.3 Genomförande..............................................................................................89 

4 Resultat ................................................................................................ 92 
4.1 Simulatorresultat .................................................................................92 

4.1.1 Arbetsbelastning NASA TLX ......................................................................92 
4.1.2 Koncept- och objektutvärdering ...................................................................94 
4.1.3 Symbolutvärdering .......................................................................................95 
4.1.4 Konceptjämförelse........................................................................................96 
4.1.5 Placering av HUD bilden .............................................................................97 
4.1.6 Tidsstudier....................................................................................................97 

4.2 Resultat av tester i fält.........................................................................99 
4.2.1 Arbetsbelastning NASA TLX ......................................................................99 
4.2.2 Koncepten.....................................................................................................99 
4.2.3 Tidsstudier..................................................................................................101 
4.2.4 HUD demonstratorn ...................................................................................101 

5 Diskussion ......................................................................................... 103 
5.1 Simulatortest ......................................................................................103 

5.1.1 Arbetsbelastning.........................................................................................103 
5.1.2 Konceptutvärdering mot Konceptjämförelse..............................................104 
5.1.3 Objektutvärdering mot Symbolutvärdering................................................104 
5.1.4 HUD bildens placering...............................................................................104 
5.1.5 Apteringstiden ............................................................................................104 

5.2 Test i fält .............................................................................................105 
5.2.1 Arbetsbelastning.........................................................................................105 
5.2.2 Konceptutvärdering ....................................................................................105 
5.2.3 Tidsstudien .................................................................................................105 
5.2.4 HUD demonstratorn ...................................................................................106 

5.3 Simulator mot fält..............................................................................106 
5.3.1 Koncepten...................................................................................................106 

6 Slutsats...............................................................................................107 
6.1 Förslag till fortsatt arbete .................................................................107 

Abstract ...................................................................................................... 108 

Referenser..................................................................................................109 



   

v 

Bilaga 1 Gantschema ................................................................................114 

Bilaga 2  Stråldelarens storlek.................................................................. 115 

Bilaga 3 Luminans och kontrast ..............................................................117 

Bilaga 4  Ishiharas Färgtest med facit ..................................................... 118 

Bilaga 5  Koncept från föregående rapport ............................................. 119 

Bilaga 6  Blankett 1: Bakgrundsfrågor.................................................... 120 

Bilaga 7  Blankett 2: Arbetsbelastning NASA TLX................................. 121 

Bilaga 8  Blankett 3: Koncept- och objektutvärdering ............................123 

Bilaga 9  Blankett 4: Symbolutvärdering................................................. 124 

Bilaga 10  Blankett 5: Konceptjämförelse & Placering ..........................125 

Bilaga 11  Omarbetade koncept................................................................ 126 

Bilaga 12  Konceptens storlek................................................................... 127 

Bilaga 13 Provplan....................................................................................128 

Bilaga 14  Blankett 4.1: Symbolutvärdering2.......................................... 132 

Bilaga 15  Blankett 5.1: Konceptjämförelse & Kommentarer................. 133 

Bilaga 16  Blankett 6: Utvärdering av HUD demonstratorn................... 134 

Bilaga 17 Förarnas kommentarer från simulatortestet........................... 135 

Bilaga 18 Chi2-test av symbolutvärdering ...............................................137 

Bilaga 19 Chi2-test av konceptjämförelsen..............................................138 

Bilaga 20 Variansanalys ........................................................................... 139 

Bilaga 21 Chi2-test av andel snabbare apterade träd ..............................140 



   

 1 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

1 Introduktion 
För att underlätta arbetet i en engreppsskördare studeras, på Skogforsk, 
användningen av Head-Up Display (HUD) i engreppsskördare. Projektets 
uppgift var att analysera vilket gränssnitt som skulle kunna vara lämpligast 
för HUD samt att ta fram en HUD-demonstrator. 

1.1 Bakgrund 
En skördare är idag ett högteknologiskt fordon som avverkar träd. Vid 
avverkningen bearbetar föraren stora mängder information. Information om 
apteringen och maskinens status presenteras på en så kallad Head-Down 
Display (HDD). Aptering innebär att fälla och kapa upp träd i olika 
sortiment (klasser). Vid apteringen fattar föraren beslut om hur stammen 
skall kapas upp för att ge bästa lönsamhet. Ofta sker apteringen automatiskt 
med hjälp av apteringsdatorer som arbetar efter prislistor utifrån en 
avvägning mellan stockens diameter, avsmalning, kvalitet och skador. 
Uppgifterna presenteras kontinuerligt på HDD:n. Förarens uppmärksamhet 
är huvudsakligen riktad framåt med avsikt att styra aggregatet, som griper, 
kapar och kvistar trädet. För att läsa av apteringsinformationen måste 
föraren förflytta blicken till HDD:n som är placerad vid nedre delen av 
vindrutan. Därigenom förloras både den visuella kontakten med aggregatet 
och kontrollen av vad som sker framför maskinen under ett kort ögonblick. 

Genom att använda en Head-Up Display (HUD) kan föraren läsa av 
apteringsinformationen utan att behöva flytta blicken bort från aggregatet. 
Detta innebär att föraren inte förlorar kontrollen över vad som sker framför 
maskinen. Ögats ackommodation kommer också att minska med hjälp av en 
HUD, något som kan leda till en snabbare avläsning av 
apteringsinformationen och kan ge minskad trötthet. 

Detta projekt är en fortsättning på två tidigare arbeten som beskrivs i 
Arbetsrapport 599, 2005 Head-Up Display i engreppsskördare och 
Arbetsrapport 625, 2006 Engreppsskördare med Head-Up Display, från 
Skogforsk, där syftena varit att utvärdera den befintliga visuella 
informationen och presentera informationen på ett lämpligare sätt samt 
effektivisera och förenkla apteringsinformationen. 

1.1.1 Skogforsk 
Skogforsk är forskningsinstitutet för det svenska skogbruket som arbetar 
med tillämpad forskning. Staten (25 %) och skogsnäringen (75 %) 
finansierar de omkring 100 medarbetarna, varav ca 60 är forskare. 
Forskningen ska bidra till utvecklingen av ett långsiktigt lönsamt och 
ekologiskt uthållig mångbruk av skogen, samt stärka det svenska 
skogbrukets internationella konkurrenskraft (Skogforsk, 2006). 

Forskningsområdena är skogsodlingsmaterial, skogsskötsel för produktion 
och miljö samt råvaruutnyttjande och produktionssystem. För att 
forskningen skall kunna tillämpas läggs det ned stora resurser på att 
informera och att implementera forskningsresultaten. Skogforsk bedriver 
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dessutom en omfattande uppdragsverksamhet för skogsföretag, 
maskintillverkare och myndigheter (Skogforsk, 2006). 

Förutom huvudkontoret i Uppsala Science Park, Uppsala, har Skogforsk två 
regionala forskningsstationer, en i Ekebo och en i Sävar utanför Umeå. 
Forskningsledning, information, administration och IT-support finns i 
Uppsala och forskningsstationerna bedriver huvudsakligen 
skogsträdförädling (Skogforsk, 2006). 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet var att undersöka om arbetsbelastningen i engrepps-
skördare reducerades med HUD. Syftet kan beskrivas med följande 
frågeställningar: 

• Minskar arbetsbelastningen med HUD? 

• Effektiviseras apteringen med HUD? 

• Vilket gränssnitt lämpar sig bäst på en HUD?  

• Var skall HUD-bilden lämpligast placeras? 

• På vilket sätt skall en HUD-demonstrator konstrueras så, att en 
utvärdering i fält kan genomföras? 

Frågeställningarna resulterade i följande målbeskrivning: 

• Att ta fram ett lämpligt gränssnitt för apteringsinformationen på en 
HUD. 

• Att ta fram en fungerande HUD-demonstrator. 

1.3 Avgränsning 
I projektet behandlas enbart engreppsskördaren Valmet 941. Den har rörlig 
hytt, förarhytten och kranen roterar på samma plattform, vilket innebär att 
föraren alltid har kranen och aggregatet rakt framför sig. 

Vid utvecklingen av gränssnittet har i huvudsak Valmet Maxis 
apteringsgränssnitt används som mall. Apteringsgränssnitten från andra 
tillverkare, Timbermatic 300, Opti 4G och Dasa4 gränssnitten, har också 
använts. 

Testen i fält utfördes med endast två förare under två dagar. 

Projektet började 14 augusti 2006 och avslutades 26 januari 2007.  
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2 Teori 
I detta kapitel behandlas den teori som projektarbetet bygger på. Först 
presenteras hur arbetet med skogsmaskiner genomförs, sedan beskrivs de 
egenskaper och krav på som behöver uppfyllas för att en HUD ska fungera i 
en skogsmaskin. Därefter behandlas kognitions- och perceptionsteori. 
Slutligen beskrivs visuell perception och interaktionsdesign. 

2.1 Skogsmaskiner 
Det finns ett antal olika typer av skogsmaskiner. Nästan all drivning idag 
sker med hjälp av en engreppsskördare och en skotare i ett så kallat 
tvåmaskinsystem. Skördaren fäller och upparbetar träden och lägger 
stockarna i högar i beståndet som skotaren sedan hämtar upp och kör ut till 
närliggande väg. Där blir stockarna hämtade av en timmerbil för vidare 
transport till sågverk eller pappersmassafabrik. Ett alternativ till 
tvåmaskinsystemet är en så kallad drivare som både fäller och transporterar 
ut virket till väg. 

2.1.1 Engreppsskördare 
En engreppsskördare fäller och upparbetar träd med hjälp av ett aggregat 
som sitter i kranspetsen; se Figur 1. Storleken på skördaren väljs beroende 
på om det är slutavverkning eller gallring. 

 
Figur 1 Engreppsskördare, Valmet 941 (© Skogforsk) 

2.1.2 Aptering 
Aptering innebär att trädet kapas utifrån längd och diameter, enligt en 
prislista, för att erhålla högsta möjliga virkesvärde. Vid fällningen förs 
aggregatet mot ett träd med hjälp av kranen. Därefter griper aggregatet runt 
trädet och fäller det med en såg. När trädet har fällts förs trädet till en plats 
nära skördaren och trädet kvistas samtidigt som det matas genom 
aggregatet. Längd och diameter mäts i aggregatet och överförs till 
skördarens dator. Datorn beräknar vilka längder som ger den bästa 
ekonomiska avkastning och föreslår sedan dessa längder för föraren. 
Föraren kan acceptera datorns förslag eller själv komma med egna förslag 
ifall han/hon upptäcker fel på trädet. Om föraren accepterar datorns val, 
apteras träden automatiskt. Om föraren ändrar datorns val, apteras träden 
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manuellt. Föraren placerar varje stock i olika högar alternativt i samma hög 
beroende på sortiment. 

Föraren styr kranen och aggregatet med hjälp av två styrspakar; se Figur 2. 

Apteringsinformation 
Apteringsinformationen presenteras i realtid på en HDD; se Figur 2. 

 
Figur 2 Hyttmiljö, Valmet 941 (©Valmet) 

Följande information är viktig för att föraren ska kunna utföra en bra 
aptering (Dillekås & Järrendal, 2006): 

1. Vald längd, datorns föreslagna längd i centimeter. 

2. Utmatad längd, den längd, i centimeter, av stammen som har matats 
genom aggregatet. När utmatad längd är samma som vald längd 
kapas stammen. 

3. Diameter, stammens diameter, i millimeter, vid aggregatets knivar. 

4. Valt träslag, föraren talar om för datorn vilket träslag som apteras, 
exempelvis gran, tall eller löv. 

5. Valt sortiment, datorns föreslagna sortiment, exempelvis timmer, 
klentimmer eller massa. 

6. Kap ute, når sågen används lyser en symbol. 

7. Stamkvalitet, datorn anger stammens kvalitet (1-8) som föraren har 
möjlighet att ändra på. 

Olika maskintillverkare använder olika gränssnitt, de fyra mest använda 
gränssnitten i Sverige analyseras under Analys av nuvarande gränssnitt. 
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2.2 Head-Up Display 
Först ges en introduktion till HUD, som beskriver bakgrund och historik. 
Därefter förklaras de optiska egenskaper som måste beaktas. De olika 
komponenterna och dess specifikationer, som ingår i en HUD, samt tre olika 
tekniker beskrivs. Sedan beskrivs den vanligaste bildkällan i en HUD och 
olika idéer som kan ersätta den. Slutligen redovisas olika kommersiella 
HUD-lösningar. 

2.2.1 HUD introduktion 
En HUD projicerar en bild på en transparent yta som reflekterar bilden till 
betraktaren. Betraktaren ser då en bild som är lagd ovanpå den 
bakomliggande omgivningen; se Figur 3. Betraktaren ser bilden efter det att 
bilden reflekterats på en genomskinlig yta en s.k. stråldelare. Stråldelaren är 
placerad mellan betraktarens ögon och vindrutan (i bilar är stråldelaren 
integrerad i vindrutan). Stråldelaren är utformad så att den reflekterar HUD-
bilden samtidigt som den släpper igenom omgivningens ljus. Detta gör att 
betraktaren ser både HUD-bilden och omgivningen samtidigt. 

 
Figur 3 Till vänster en HUD i ett stridsflygplan (© ASPI) och till höger en HUD i en bil (© 

DuPont) 

Jämfört med en traditionell HDD upptäcker en bilförare som använder en 
HUD snabbare oväntade förändringar på vägen och de kör med en jämnare 
hastighet. Genomsnittstiden som förarna tittade på HUD:n var mindre än när 
HDD användes, det vill säga att tiden förarna tittade på vägen ökade med 
HUD (Antin & Sojourner, 1990; Liu, 2004). 

Bakgrund och historia 
Head-Up-information användes för första gången av bröderna Wright i 
början av 1900-tallet. De fäste ett band på den främre balken av flygplanet. 
Genom att lägga över den fastsatta ändan av bandet mot horisonten kunde 
de se om flygplanet steg, sjönk, seglade snett eller flög rakt. Utifrån vilket 
håll den fria änden av bandet pekade kunde de avgöra plantes riktning 
(Ercoline, 2000). 
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Teknologin, som överlagrar en bild på den bakomliggande omgivningen, 
användes först i stridsflygplan under andra världskriget. Bilden, i detta fall 
siktet, blev projicerad på en halvspegel ovanpå instrumentpanelen mellan 
piloten och vindrutan. I Figur 4 markerar cirkeln siktanordningen i en 
Spitfire från andra världskriget. Piloten såg då siktet överlagrad på 
bakgrunden. I slutet av 1950-tallet började Cathode Ray Tube (CRT) att 
användas för att generera en bild av siktet. Detta var ett stort framsteg 
eftersom bilden också kunde visa information om måltavlan (dvs. fientligt 
flygplan), till exempel accelerationen. CRT avlägsnade eventuella 
avläsningsfel som uppkom då siktet sågs dubbelt och med CRT:n kunde 
även ljusstyrkan justeras för att underlätta för piloten vid olika 
ljusförhållanden (Prinzel & Risser, 2004). 

 
Figur 4 Cockpit från Spitfire MK.II från andra världskriget, cirkeln markerar 

siktanordningen (© Airwar) 

HUD användes först och främst för att visa siktet i stridsflygplan. Först på 
mitten av 1960-talet utvecklades en HUD som visade en artificiell 
landningsbana motsvarande den riktiga landningsbanan ("Klopfstein’s 
Runway"). Även om HUD var ett användbart hjälpmedel vid flygning 
innebar tekniken problem avseende ergonomi såsom minskande upptäckt 
vid fel på flygplanet och ökande rumsbestämd förvirrning. Bristen på 
standardisering medverkade också till att HUD inte blev ett allmänt 
flyginstrument förrän på slutet av 70-talet och tidigt 80-tal. Då blev HUD 
certifierad av den amerikanska militären som ett allmänt flyginstrument i 
samband med flygplanen A-7E och F-18 introducerades. På grund av många 
olyckor på 80-talet, vid flygningar med HUD, påbörjades arbetet med 
förslag till standardisering av HUD-gränssnittet (Prinzel & Risser, 2004). 

Först 1984 gjordes den första specifikationen avseende HUD. Därefter kom 
ett flertal rapporter med riktlinjer i samma ämne. Trots många 
specifikationer och riktlinjer beskrev Newman (1995) ett flertal 
återkommande problem med specifikationerna. Brist på dynamiska krav 
gjorde att en HUD inte kunde anpassas till olika användare. Brist på 
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symbolstandardisering ledde till svårigheter vid användning av olika sorters 
HUD. Därtill ansågs dokumenterade specifikationer som sanningar, även 
om motsatsen var bevisad. Traditionellt var utgångspunkten vid 
utvecklingen av HUD teknologistyrt vilket innebar att ett "Människa i 
centrum" synsätt var svårt att genomföra. Detta har lett till ergonomiska 
problem t.ex. problem med uppmärksamhet (Prinzel & Risser, 2004). 

1988 installerade både Nissan och General Motors HUD i bilmodellerna 
Nissan Silvia respektive Oldsmobile Cutlass Supreme och Pontiac Grand 
Prix. Teknologin hämtades från flygindustrin. Tanken var att öka 
trafiksäkerheten eftersom förarna kunde läsa av information, som till 
exempel hastighet, samtidigt som de såg på vägen. Informationen 
projicerades på sju till åtta fots avstånd (2.13- 2.44 meter) framför föraren. 
Även om mottagandet då var kyligt är det flera biltillverkare som i dag 
erbjuder HUD. GM erbjuder HUD i flera av sina modeller, BMW har infört 
HUD i två modeller och Citroën har infört det i en modell. Kunskapen om 
vindrutans optik samt ljusstarka LED:s och mindre LCD-skärmar har 
bidragit till att HUD införs i flera bilar nu. Även om tekniken har förbättras 
är det kunderna som avgör om HUD i bilar har kommit för att stanna eller 
inte och det återstår att se vad utfallet blir (Murray, 2004; Okabayashi, 
1998). 

2.2.2 Optisk konfiguration 
Optiken i en HUD används för att komprimera hårdvaran, uppnå en lämplig 
betraktningsbox samt ett lämpligt virtuellt avstånd. Betraktningsboxen är 
området ögat måste befinna sig i för att se HUD-bilden 

Det virtuella avståndet 
Betraktaren ser bilden efter det att bilden har reflekterats på en 
genomskinlig yta kallad stråldelare. Stråldelaren är placerad mellan 
betraktarens ögon och vindrutan (i bilar är stråldelaren integrerad i 
vindrutan). Stråldelaren är utformad för att reflektera HUD-bilden samtidigt 
som den släpper igenom ljuset från omgivningen. Detta gör att betraktaren 
ser både HUD-bilden och omgivningen samtidigt. Det virtuella avståndet, 
vilket kan varieras (se Figur 5), är avståndet mellan betraktarens ögon och 
den upplevda bilden (HUD-bilden). I flygplan är det lika med optisk 
oändlighet och i en bil är det normalt mellan två till tre meter. Optisk 
oändlighet är lika med sträckan sex meter eller mer mellan betraktarens 
ögon och objektet, i detta fall HUD-bilden. Då kommer ljusstrålarna som 
träffar ögonen vara kollimerad, vilket innebär att de är parallella. En sådan 
HUD kallas ofta en kollimerad HUD. 
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Figur 5 Schematisk bild av en HUD. 

Synfält 
För att beskriva det synfält där HUD-bilden kan ses används fyra 
beteckningar. Figur 6 illustrerar beteckningarna i synfältet. 

 
Figur 6 De olika synfälten i en HUD 

Med det totala blickfältet avses av den maximala vinkel där information från 
HUD-bilden kan ses med båda eller ett av ögonen medräknad vertikal eller 
horisontal huvudrörelse innanför betraktningsboxen.  

Det momentana synfältet utgörs av vad det högra och det vänstra ögat ser 
från en fast position. 

Totalt 
blickfält 
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Det binokulära överlappningssynfältet är det synfält båda ögonen ser 
samtidigt från en fast huvudposition. Det består av överlappningen mellan 
det högra och det vänstra ögats momentana synfält, det vill säga synfältet i 
ett givet ögonblick. 

Det monokulära synfältet är synfältet för ett öga givet en fast vinkel vid en 
fast ögonposition. Det monokulära synfältet kan förändras om ögats position 
ändras inuti betraktningsboxen (Howells & Wood, 2001). 

Parallax fel 
Innanför det binokulära överlappningssynfältet ser båda det vänstra och det 
högra ögat samma punkt på stråldelaren. Då uppstår det en liten 
vinkelskillnad mellan vad ögonen ser. Denna vinkelskillnad ger ett så kallad 
parallax fel. Det binokulära parallaxfelet för en fast punkt innanför det totala 
synfältet är vinkelskillnaden mellan ljusstrålarna som går in i ögonen. 
Ögonen är skilda horisontellt av avståndet mellan pupillerna som antas vara 
6,35 cm. Om HUD-bilden hade varit perfekt inställd på ett oändligt avstånd 
från alla positioner innanför betraktningsboxen, hade vinkelskillnaden 
mellan ljusstrålarna som går in i ögat varit noll och inget parallaxfel skull 
uppstå. Parallax fel undgås också om HUD-bilden endast kan läsas av med 
ett öga. Felet består av båda horisontella och vertikala komponenter 
(vinklar). Det horisontella parallax felet är viktigast eftersom det är en 
perceptuell ledtråd (Ensing & Weintraub, 1992; Howells & Wood, 2001). 

Betraktningsbox och ögats virtuella referenspunkt 
Betraktningsboxen (eng. 'head motion box', 'eyebox', 'viewing box') är ett 
tredimensionellt område i rymden där HUD bilden kan ses med åtminstone 
ett öga. Innanför betraktningsboxen befinner sig ögats virtuella 
referenspunkt (eng. 'design eye position). Ögats virtuella referenspunkt är 
definierad som den positionen i vilket användaren (piloten) sitter bekvämt 
och kan se en HUD, HDD, reglage och knappar. Dessutom skall de 
vanligaste reglagen och knapparna kunna nås (Howells & Wood, 2001). 

2.2.3 Hårdvarukomponenter i en HUD 
En HUD kan delas upp i två underenheter, bildskärmsterminalen och HUD- 
processorn; se Figur 7. Bildskärmsterminalen kan liknas vid en vanlig 
datorskärm och HUD-processorn med en vanlig processor i en dator. 
Bildskärmsterminalen samspelar elektriskt och mekaniskt med 
konstruktionen (till exempel flygplanet). Bildskärmsterminalen står för det 
optiska samspelet med betraktaren. HUD-processorn har ett elektroniskt 
samspel med sensorer och andra datasystem och genererar bilden som 
betraktaren ser. Bildskärmsterminalen och HUD processorn kan antingen ha 
analogt och/eller digitalt gränssnitt. Figur 7 visar en HUD-processor samt en 
bildskärmsterminal bestående av bildkälla och stråldelare. Denna HUD är 
avsedd för ett civilt flygplan, där bildkällan är monterad över pilotens huvud 
och stråldelaren är placerad mellan pilotens ögon och vindrutan.  
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Figur 7 Ett HUD-system, med två underenheter, för civila flygplan. 

2.2.4 Olika HUD-tekniker 
Ett av de största framstegen de senaste 20 åren avseende HUD-teknologi är 
övergången från så en kallad refraktions-HUD till en reflektions-HUD. I en 
refraktions HUD kollimeras ljusstrålarna från projektorn innan de når 
stråldelaren till skillnad från en reflektions-HUD där ljusstrålarna blir 
kollimerad i stråldelaren. En kollimerad HUD, betyder att HUD bilden är 
placerad vid optisk oändlighet. Då kommer ljusstrålarna som träffar ögat 
vara kollimerade, vilket betyder att de är parallella när de träffar ögat. 
Reflektions HUD-teknologin möjliggör en större HUD bild vilket har 
inneburit att HUD blivit ett allmänt flyginstrument (Howells & Wood, 
2001). En tredje HUD- teknologi är en så kallad diffraktions-HUD. 
Ljusstrålarna blir, i likhet med reflektions HUD:n, kollimerad i stråldelaren. 
Diffraktions-HUD blir också kallad för holografisk HUD. Vanligtvis 
används refraktions-HUD i militära applikationer och reflektions- samt 
diffraktions-HUD tillämpas i civila syften (Ingman, 2005; Newman, 1995). 

Generellt används linser för att öka ljusstyrkan, öka/minska HUD-bildens 
storlek och minska volymen på HUD-hårdvaran så att den exempelvis kan 
användas i ett stridsflygplan.  I en refraktions-HUD används linserna också 
till att uppnå önskat virtuellt avstånd. Justeringen av linserna kräver gott om 
tid och stor skicklighet för att ställa in dem så att HUD-bilden upplevs som 
naturlig (Fisher, 1989; Howells & Wood, 2001). 

Refraktions-HUD 
Figur 8 nedan visar hur en refraktions-HUD fungerar. Denna konfiguration 
liknar den som användes redan på 1950-tallet. CRT bilden kollimeras med 
hjälp av ett antal linser utformade för att ge en precis bild på en begränsad 
yta. Spegeln används för att reducera den fysiska storleken på hårdvaran. I 
Figur 8 visas också stråldelaren, en platt semitransparant glasskiva, 
utformad så att den reflekterar ungefär 25 % av de parallella ljusstrålarna 
från CRT:n och att den släpper igenom ca. 70 % av omgivningens ljus. En 
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stor fördel med en refraktions-HUD är att piloten kan röra på huvudet och 
fortfarande se den projicerade bilden eller delar av bilden. Detta är en fördel 
om piloten rör på huvudet och behöver hitta tillbaks till ögats 
designposition. Det momentana synfältet kan ökas i höjdled med att placera 
en till stråldelare parallellt ovanför den första. (Howells & Wood, 2001; 
Ingman, 2005; Newman, 1995). 

 
Figur 8 Refraktions HUD 

I bilar används refraktions-HUD. Vindrutan fungerar då som en stråldelare. 
Eftersom det inte är tillåtet att försämra sikten för föraren kan inte en 
stråldelare med lägre transmission än vindrutan användas (Donk, 2006). 
Konsekvensen har blivit att bildkällornas ljusstyrka måste vara hög, 
exempelvis har Siemens-VDO:s bildkälla en ljusstyrka på mer än 500 000 
cd/m2 (Osram, 2004). 

Eftersom HUD-bilden projiceras på vindrutan reflekteras bilden både på 
insidan och utsidan och en dubbelbild skapas; se Figur 9. För att den 
projicerade bilden ska bli så distorsionsfri som möjligt behöver därför 
vindrutan i bilar anpassas. Exempelvis har vindrutorna i BMW:s bilar 
modifierats sådan att mellanskiktet bildar en liten vinkel med vindrutan och 
därigenom speglas bara en enda bild enligt Figur 9 (Ulens, 2004). 
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Figur 9 Korrigering av dubbelbild (© GEPVP) 

Reflektions-HUD 
I denna HUD sker kollimeringen av ljusstrålarna i stråldelaren. Denna typ 
av HUD kallas reflektions-HUD på grund av att parallelliseringen sker med 
hjälp av reflektion. Figur 10 visar den första civila reflektions-HUD:n 
monterad ovanför huvudet på piloten. I likhet med refraktionstekniken är det 
en CRT med en skärm som genererar bilden. Stråldelaren är böjd och 
semitransparant. Fördelen är att det momentana synfältet blir lika med det 
totala synfältet. Nackdelen är att piloten inte kan se HUD-bilden om ögonen 
befinner sig utanför betraktningsboxen, piloten måste hitta tillbaks till ögats 
virtuella referenspunkt innan piloten ser bilden igen (Howells & Wood, 
2001; Newman, 1995).  

Optiken kan delas upp i två delar. Den första delen består av ett antal linser 
som är utformade för att återge bilden från CRT:n. Bilden återges på 
avståndet lika med stråldelarens brännvidd; se Figur 10. Bilden blir sedan 
parallelliserad och återgiven på nytt av stråldelaren, som utgör den andra 
delen av optiken. Stråldelaren återger bilden i optisk oändlighet, det vill 
säga 6 meter eller mer från pilotens öga, detta innebär att när piloten ser 
genom stråldelaren ser han/hon HUD-informationen överlagrad på 
omgivningen. För att undvika att pilotens huvud skall skymma ljusstrålarna 
från linserna till stråldelaren, är stråldelaren något vinklad (Howells & 
Wood, 2001). 
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Figur 10 Reflektions-HUD (© CRC Press LLC) 

Figur 11 visar linserna till den första reflektions-HUD:n som blev 
certifierad. Figuren visar också ljusstrålarnas väg, som i sin tur visar på att 
optiken är mycket komplex för en reflektions-HUD. För att konstruera 
linserna krävs mycket testning samt ingående kunskap inom optik. Linserna 
placeras dit en och en för att få dem i rätt position i förhållande de andra 
linserna vilket är mycket tidskrävande (Fisher, 1989; Howells & Wood, 
2001). 

 
Figur 11 Reflektion av en HUD:s linser samt ljusstrålarnas väg (© CRC Press LLC) 

Linser 
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Diffraktions-HUD (Holografisk HUD) 
Ett diffraktionsgaller som parallelliserar ljusstrålarna används som 
stråldelare. Diffraktionsgallret reflekterar bestämda våglängder vilket passar 
i de flesta flygplan eftersom CRT använder fosfor med en begränsad 
bandbredd, ungefär 540 nm. Den största fördelen med en diffraktions-HUD 
är att det momentana synfältet blir lika med det totala synfältet. Nackdelen 
är att HUD-bilden inte syns om pilotens öga inte befinner sig kring ögats 
virtuella referenspunkt. Stråldelaren ställs in så att bara ljus med en särskild 
våglängd reflekteras något som ger en ljusstark HUD-bild samtidigt som 
världen utanför cockpiten återges utan några större färgförvrängningar 
(Newman, 1995). 

2.2.5 HUD specifikationer 
Här beskrivs designaspekten i förhållande till operatörens förmåga att 
samverka med en HUD. Elektroniken som behövs för att bygga en HUD 
beskrivs inte utan bara de parametrar som påverkar ergonomin med en 
HUD. Parametrarna som ges av hårdvaran, inte av mjukvaran, redovisas 
nedan. 

Introduktion till HUD specifikationer/parametrar 
Det mesta av litteraturen behandlar HUD i flygplan därför att HUD:n 
utvecklades för att lösa displayproblemen i flygplan. Litteratur om HUD i 
flygplan kan användas generellt eftersom litteraturen omfattar ett stort antal 
av de viktigaste designparametrarna och av de problem som finns. Ett 
flygplan har sex frihetsgrader som det kan utnyttja uppe i luften, x -, y – och 
z-led samt 3 rotationsrörelser kring dessa axlar, roll, pitch och yaw. En 
skogsskördare opererar i ett tredimensionellt rum och har fem frihetsgrader i 
aggregatet vid aptering. Aggregatet kan röra sig vertikalt, horisontellt och i 
längdled samt att det kan roteras och tiltas upp eller ned. Arbetsmiljön i en 
skördarhytt kan liknas med en cockpit i ett flygplan. Båda operatörerna 
sitter i en stol där allt styrs ifrån. Det innebär att principerna för en HUD i 
ett flygplans också bör gälla för en skogsskördare (Ensing & Weintraub, 
1992). 

Att utvärdera litteraturen om HUD är inte så lätt då den ibland innehåller 
fakta som inte är väl underbyggda. Fördelarna med en HUD tas för sanning 
även om det bara bygger på förnuftiga logiska resonemang. HUD-lösningar 
som bygger mer på åsikter än dokumentation presenteras som optimala 
lösningar samt intressestyrda expertuttalanden utgör mycket av HUD 
litteraturen. Detta har lett till standarder och specifikationer som ofta bygger 
på åsikter från experter istället för undersökningar. Specifikationerna från 
olika områden, till exempel det militära, NASA, Society of Automotive 
Engineers osv., samstämmer inte. Detta leder till att när HUD skall 
utvecklas för ett nytt område är det svårt att använda tidigare studier i 
utvecklingen (Ensing & Weintraub, 1992).  

Luminans och kontrast 
En HUD skall kunna avläsas under alla ljusförhållanden och måste därför ha 
tillräcklig ljusstyrka. I flygplan är ytterligheterna ett solbelyst moln med en 
luminans lika med 34260 cd/m2 och en sparsamt upplyst landningsbana på 
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natten, ungefär 2 cd/m2. För fordon, till exempel bilar, är ytterligheterna 
solbelyst snö, som har en luminans lika med ett solbelyst moln, och körning 
på landsväg enbart upplyst av bilens strålkastare, ungefär 20 cd/m2. 
Kontrasten i en HUD är ett mått på displayens relativa luminans i 
förhållande till bakgrundens luminans (verkliga världens luminans):  

 

HUD-luminans är luminansen till ljuset från HUD:n som träffar betraktarens 
öga. Verklig luminans är den verkliga världens luminans sett genom 
stråldelaren. Vindrutans transmission tas inte med i beräkningen av den 
Verkliga världens luminans. Ett kontrastförhållande på 1,2:1 är tillräckligt 
men ett kontrastförhållande på 1,3:1 är att föredra i flygplan (Brown, Greer 
& Modro, 2001; Ensing & Weintraub, 1992; Howells & Wood, 2001). 

I bilar bör kontrasten i en HUD inte överstiga 1,2:1 om gränssnittet består 
av alfanumerisk information och symboler (Green, Shah, Tshimhoni, 
Watanabe & Yoo, 1999). 

I flygplan används en stråldelare med 70 % transmission och vid yttre 
förhållanden tillsvarande solbelyst moln (34260 cd/m2) och med en kontrast 
på 1,2:1 måste stråldelaren kunna avge en luminans på 4800 cd/m2 för att 
betraktaren skall kunna se bilden. Vid luminansberäkningar för bildkällan, 
skiljer litteraturen sig lite med avseende på de förluster som uppstår. 
Howells och Wood (2001) räknar med 73 % förluster som ger bildkällans 
luminans lika med 17800 cd/m2. Brown, Modro, Quast, Vancleef, Wallace 
och Wood (2004) räknar med 60 % förluster som ger bildkällans luminans 
lika med 12000 cd/m2. Hud-systemet måste klara av att ställa om sig så att 
stråldelaren avger ungefärligt 0.34 cd/m2 på natten för att inte göra 
bakgrunden svåravläslig (Brown, Modro, Quast, Vancleef, Wallace & 
Wood, 2004; Howells & Wood, 2001). 

I en undersökning avseende HUD för bilar slogs det fast att det inte existerar 
något konstant kontrastförhållande eller luminansförhållande på grund av 
skiftande ljusförhållanden i omgivningen. En annan rapport avseende bilar 
konstaterar att en HUD:s luminans inte skall överstiga 3000 cd/m2 (Green, 
Shah, Tshimhoni, Watanabe & Yoo, 1999). 

Upplösning 
För att få en bra upplösning på bilden bör bildpunktsavståndet vara cirka 
0,34 mrad vilket motsvarar det ögat kan uppfatta enligt Snellen-testet 
(Snellen testet är ett syntest som mäter synskärpan med hjälp av en 
optikertavla). Synskärpan kan räknas ut med hjälp av följande formel: 

 

    Punktavstånd [mrad]  =  17.45 X  
Antal Bildpunkter (pixlar) 
HUD-bildens storlek i grader 

HUD-luminans + Verklig luminans
HUD-kontrast = 

Verklig luminans
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Punktavståndet måste räknas ut i två riktningar, höjdled och längdled. Antag 
att HUD-bilden är större i längdled än i höjdled, vilket innebär att längdled 
bestämmer upplösningen. T.ex. om längdled är lika med 0,3 meter 
(motsvarar ungefär en dataskärm på 15") och avståndet fram till HUD-
bilden från ögat är 2 meter; se Figur 12.   

 

 
Figur 12 HUD-bildens storlek i grader 

Det ger ett alfavärde på 8,5 grader och med ett punktavståndet på 0.34 mrad 
blir antalet bildpunkter (pixlar) 437. Det motsvarar en bildkälla som minst 
måste ha upplösningen 437 bildpunkter i längsled (Bartlett, 1997). 

Färg 
Beroende på vilken bildkälla som väljs kan displayen antingen vara 
monokrom (enfärgad) eller visa flera färger. Rekommendationerna i 
litteraturen varierar, några rekommenderar färg medan andra 
rekommenderar monokroma gränssnitt (Ensing & Weintraub, 1992). 

På grund av att bakgrunden på HUD-bilden hela tiden ändras uppstår det 
svårigheter med att välja färg på en HUD jämfört med en konventionell 
HDD. Det svåra är att välja en färg som alltid har lämplig färgkontrast mot 
den skiftande bakgrunden. Poulton och Edwards (citerad i Ensing & 
Weintraub, 1992) har visat på att färgade symboler ofta smälter ihop med 
bakgrunden vilket innebär att informationen försvinner för operatören. 
Färger ändrar också färgton beroende på bakgrundsbelysningen. 
Färgsymbolernas våglängder blandas med bakgrundens våglängder sett 
genom stråldelaren, därför är varje färg som betraktaren ser en mix av 
våglängderna från symbolerna och bakgrundsfärgerna (Ensing & 
Weintraub, 1992). 

Den största fördelen med flerfärgad HUD är kodningen av informationen. 
Färgkodning är bättre än kontrastkodning, storlekskodning och kodning av 
formen. Särskilt när uppgiften är komplex är färgkodning bra för att få 
lämplig information. En fördel är att informationen kan bestå av två färger, 
till exempel kan en rand användas, sådant att kontrasten till bakgrunden blir 
tydligare (om den ena av färgerna smälter ihop med bakgrunden, kommer 
den andra färgen att synas bra och informationen kan läsas av) (Ensing & 
Weintraub, 1992). 

Två studier avseende HUD (1991 och 1992) i bilar konstaterade att en HUD 
skall vara monokrom och färgen bör vara fosforgrön (Green, Shah, 
Tshimhoni, Watanabe & Yoo, 1999). 

2 meter

0.3 meter       Öga α
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Två andra studier avseende HUD i flygplan konstaterade att varken rött eller 
blått skall användas därför att rött är svårt att fokusera och blått är inte 
nattseendekompatibelt (Ensing & Weintraub, 1992). 

Ensing och Weintraub (1992) slår fast att en flerfärgad HUD bara skall 
användes om det är empiriskt bevisat att en flerfärgad HUD är bättre än 
monokrom HUD. 

Optik 
För att kunna mäta den optiska kvalitén bör ögats virtuella referenspunkt 
användas. HUD-informationen skall ha skarpa konturer och inga multipla 
bilder skall synas. Stråldelarens och vindrutans optik kan antingen öka 
förvrängningen eller minska förvrängningen av världen utanför hytten. 
Eftersom stråldelaren är placerad i synfältet för operatören bör 
förvrängningen och den eventuella förskjutningen av världen vara så liten 
som möjligt. Reflektioner som inte har med HUD:n att göra bör också 
undvikas, till exempel reflektion av solen i stråldelaren (Ensing & 
Weintraub, 1992). 

HUD:n skall inte sända ljusstrålar utanför hytten och HUD-bilden skall inte 
reflekteras i vindrutan så att den träffar operatörens ögon. Ett antireflektivt 
skikt kan användas på alla ytor som kan reflektera HUD bilden så att 
multipla HUD-bilder undviks (Ensing & Weintraub, 1992; Newman, 1995). 

Stråldelarens transmission bör vara så hög som möjligt och färgerna i 
stråldelaren skall förändras så lite som möjligt. För att klara av dessa 
kriterier är holografiska stråldelare mest lämpad eftersom de har en hög 
transmission, en liten färgförändring av värden utanför hytten samt en hög 
förmåga att reflektera HUD-bilden (Ensing & Weintraub, 1992). 

Binokulära skillnader – parallax fel 
Två fenomen kan uppstå avseende det horisontella parallaxfelet, ögonen kan 
konvergera eller divergera. Människan tål inte divergens (höger och vänster 
öga divergerar) och det bör undvikas. Det virtuella avståndet kan då 
uppfattas att det är längre än det egentligen är. Eftersom konvergensen är en 
perceptuell ledtråd kommer HUD-bilden att uppfattas som närmare än den 
egentligen är. Ett konvergerande parallaxfel lika med 0,0-2,5 mrad 
rekommenderas av Ensing och Weintraub (1992). Newman (1995) 
rekommenderar maxgränsen lika med 1,0 mrad vid konvergens och 
divergens. 

För det vertikala parallaxfelet rekommenderas ett maximalt fel på 1,0 mrad 
av Ensing och Weintraub (1992) och på 0,5 mrad av Newman (1995). 

Vid en studie utförd av U.S. Naval Air Development Center gjordes tio 
experiment för att undersöka ögats ackommodationsförmåga för HUD-
bilder. Resultatet visade att användningen av HUD ledde till att ögonen 
konvergerade för alla 10 deltagare. Vid användning av HUD samtidigt som 
de skulle se på avlägsna mål var det bara tre av tio försökspersoner som 
fokuserade konsistent på optisk oändlighet. Forskning har visat på att när 
fokus ändras, ändras den skenbara storleken och distansen till föremål. 
Något som påverkar den rumsliga uppfattningen. På grund av stora 
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individuella skillnader vid fokusering kan en lösning vara att användaren 
själv kan ställa in HUD bildens virtuella avstånd (J. Iavecchia, H. Iavecchia 
& Roscoe, 1988). 

Virtuellt avstånd 
I ett flygplan är det virtuella avståndet oftast lika med optisk oändlighet (sex 
meter). Optisk oändlighet väljs för att ögat inte behöver någon 
ackommodering när blicken skiftar mellan objekt som befinner sig sex 
meter eller längre framför ögat (Howells & Wood, 2001; Newman, 1995). 

I bilar rekommenderas ett virtuellt avstånd på ungefär 2,5 meter. Tre studier 
har visat att ett virtuellt avstånd på 2,5 meter till HUD-bilden (eller mer) 
kommer att fungera väl. I två av studierna fokuserade testpersonerna, som 
bestod både av gamla (50-70 år) och unga (20-29 år), blicken på ett objekt 
10 m framför dem. Därefter skulle de läsa på en display med ett avstånd på 
mellan 0,8 meter till 2,5 meter framför dem. Den tid det tog för 
testpersonerna att flytta blicken från objektet till displayen och att läsa av 
den mättes. Båda studierna visade att ett virtuellt avstånd på 2,5 meter eller 
mer hade kortast tid (Furukawa, Hatada, Imaizumi, Okabayashi & Sugie, 
1998; Green, Shah, Tshimhoni, Watanabe & Yoo, 1999). 

Äldre människor kan inte, utan svårighet, fokusera på avstånd närmare än 
två meter, det vill säga att optimalt läsavstånd för äldre människor är två 
meter eller mer (Wickens, Hollands 2000). 

En studie har visat på att föremål bredvid HUD-bilden krymper. Det leder 
till att storleken på fordon och fotgängare blir mindre bredvid HUD-bilden. 
Förarna kan därmed överskatta distansen mellan fordon och fotgängare 
(Liu, 2004). 

Det är också tveksamt om en HUD ökar trafiksäkerheten i en bil. En av 
grunderna är den så kallade cognitive capture effect, vilket betecknar det 
ineffektiva uppmärksamhetsbytet mellan HUD:n till de primära uppgifterna. 
Denna effekt kan leda till att information inte upptäcks och därmed får men 
en längre reaktionstid. En annan av grunderna är till att det fortfarande finns 
tveksamhet är om den tid det tar för att byta uppmärksamheten från HUD:n 
till vägen verkligen blir kortare i jämförelse med en HDD (Liu, 2004). 

Depressionsvinkeln 
Depressionsvinkeln är den vinkel som uppstår när blicken sjunker från ögats 
horisontella siktlinje; se Figur 13. En studie i en bilsimulator visade på att 
depressionsvinkeln skall vara så liten som möjligt för att föraren skall få 
bäst uppfattningsförmåga av det som visas. Samtidigt, vid vinklar nära noll, 
minskar förarens uppfattningsförmåga. Det kan bero på den fördröjning som 
sker när förarens blick byter fokus från objekt långt bort till HUD-bilden 
eftersom HUD-bilden befinner sig precis i förarens siktlinje (Furukawa, 
Hatada, Imaizumi, Okabayashi & Sugie, 1998). 

En annan studie i bilar genomförd av Flannagan och Harrison (1994) visade 
på att antalet felavläsningar minskade när depressionsvinkeln ökade. 
Depressionsvinkeln varierades mellan 4, 9 och 15 grader (citerat i Green, 
Shah, Tshimhoni, Watanabe & Yoo, 1999). En ytterligare studie utfört av 



   

 19 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

Fukano, Okabayashi, Sakata och Hatada (1994) kom fram till att en 
depressionsvinkel lika med 10 grader gav bäst resultat avseende 
reaktionshastigheten (citerat i Green, Shah, Tshimhoni, Watanabe & Yoo, 
1999). 

 
Figur 13 Depressionsvinkel 

Betraktningsbox 
Betraktingsboxen bör vara så stor som möjligt, särskilt i höjdled så att 
användarna kan se HUD-bilden utan att behöva sträcka eller böja på sig. För 
en reflektiv HUD kan relativt små huvudrörelser (4 cm i sidled) leda till att 
ett öga befinner sig utanför betraktningsboxen. Inträffar detta kommer det 
andra ögat se hela HUD-bilden så att HUD-informationen fortfarande är 
tillgänglig (Howells & Wood, 2001; Newman, 1995). 

Betraktningsboxens storlek bestäms av ett antal parametrar. Linsernas 
öppning, avståndet mellan linserna och stråldelaren, avståndet mellan 
stråldelaren och ögats virtuella referenspunkt samt stråldelarens brännvidd 
har inverkan på storleken. Exempelvis är betraktningsboxen i en modern 
HUD för ett civilt flygplan 13,2 cm i sidled, 7,6 cm i vertikalled och 15,2 
cm i horisontalled (Howells & Wood, 2001). 

Synfält 
Ju större synfält desto bättre är HUD:n. Mycket breda och höga synfält kan 
uppnås med diffraktions optik (holografiska-HUD) eller med konventionella 
stråldelare (reflektions-HUD), där stråldelaren är placerad nära betraktarens 
ögon. En rekommendation avseende vinkeln för HUD i ett flygplan är 20 
grader vertikalt och 28 grader horisontellt men detta är bara en 
rekommendation. Synfältet bör vara så stort som möjligt (Ensing & 
Weintraub, 1992). 

2.2.6 Bildkällor 
I dag läggs det ned stora resurser för att finna lösningar som kan ersätta den 
dyra CRT teknologin. Många olika teknologier har undersökts. Nedan följer 
en sammanfattning och förklaring av CRT och några av teknologierna som 
anses kan ersätta CRT. Urvalet baseras på vilka teknologier som anses vara 
realistiska ersättningar i nuläget eller i nära framtid. Bara CRT har en intern 
ljuskälla. De övriga bildkällorna består av en bildskärm och en extern 
ljuskälla. 

En projektor kommer inte att fungera som ersättning för CRT eftersom 
projektorn måste ha en yta att projicera bilden på. Exempelvis om bilden 
blir projicerad på stråldelaren kommer det inte vara något virtuellt avstånd 
till bilden eftersom effekten blir den samma som att kolla på en HDD. Skall 
en projektor användas behövs en bakprojektonsyta och det är bilden på 
bakprojektionsytan som speglas via stråldelaren till ögat. 

Depressionsvinkel

Horisontell siktlinje Öga 
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Cathode Ray Tube - Katodbildrör 
CRT är den teknik som används företrädesvis idag. Så gott som alla HUD:er 
i flygindustrin har CRT som ljuskälla trots att det är en äldre teknik. 

 CRT:n har en skärm med ett fosforskikt på insidan av skärmen som avger 
ljus när en stråle av elektroner träffar den. Fosforskiktet är ett gitter 
bestående av många mycket små fosforpunkter, varje punkt utgör en 
bildpunkt. Elektronerna skickas ut i en stråle från en katod i bakre änden av 
röret (tuben); se Figur 14. Strålen riktas mot en punkt på skärmen med hjälp 
av elektrostatiska eller magnetiska krafter beroende på fabrikat. I Figur 14 
är det spolen som riktar elektronstrålen med hjälp av ett magnetfält. 
Kanonen, som skjuter ut elektronstrålen, består av en katod, ett 
värmeelement, olika gitter samt olika komponenter som fokuserar 
elektronstrålen. Strålen accelereras med hjälp av en spänningsskillnad på 
ungefärligt 20 kV mellan katoden och anoden. För att få olika färger 
används tre olika typer fosfor med färgarna röd, grön och blå. Varje färg 
kräver en egen kanon, det vill säga tre kanoner behövs för att frambringa en 
färgbild. Genom att belysa de olika färgerna genereras färgbilden (Dhir, 
2004; Tannas, 2002). 

 
Figur 14 Beskrivning av en CRT 

Skärmen är uppdelad i olika horisontella raster. Genom att elektronstrålen 
sveper över de horisontella rastrerna skapas bilden. Strålen börjar överst i 
vänstra hörnet, sveper horisontellt över rastren och när den översta raden 
med rastrer har svepts över påbörjas nästa svep på rastren under. Varje 
fosforpunkt avtar i ljusstyrka så fort strålen har flyttat sig vidare, därför 
måste strålen svepa kontinuerlig över rastrerna för att generera en stabil 
bild. Figur 15 visar ett exempel på hur en verklig CRT som används i en 
HUD kan se ut (Tannas, 2002). 
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Figur 15 CRT för HUD (© Thomas Electronics, Inc.) 

Tillverkare av CRT genererar bilden med hjälp av olika tekniker. Den första 
tekniken som användes var så kallad vektorteknik, där bilden genererades 
med hjälp av vektorer. Med denna teknik blev bilden jämn till skillnad från 
rasterteknik där bilden blev kornig. Därför används i dag olika 
kombinationer av rasterteknik och vektorteknik, så kallad hybridteknik, för 
att undgå en kornig bild (Dhir, 2004; Lozano-Perez & Popovic J, 2001). 

På grund av kostnadspress vill industrin byta ut CRT-tekniken med annan 
teknik. Priserna på CRT ligger på en konstant nivå. Många andra tekniker 
har sjunkit i kostnad i och med den tekniska utvecklingen och andra 
tekniker blir både mer lönsamma och intressanta med tiden. Eftersom 
CRT:n måste göras tåligare för att kunna fungera i en HUD krävs vissa 
modifieringar som gör att tekniken blir dyr. Priserna bestäms av 
högspänningsaggregatet, specialgjorda elektroniska komponenter för varje 
HUD, samt att fosforn behöver bytas ut relativt ofta samt att den 
platskrävande och tung. Den kräver en hög spänning för att fungera och 
förbrukar mycket ström. Medeltiden mellan varje gång fosforn måste bytas 
ur är kort Dessutom krävs det att HUD:n  kalibreras om efter varje byte. 
Gränssnittet är analogt vilket kräver en omvandling av signalen mellan 
datorn och HUD:n. Vidare är elektronstrålen känslig för närliggande 
magnetfält (Bartlett, 1997; Billings & Tisdale, 2001). 

CRT passar bra i en HUD för att den är robust efter modifieringen, ljusstark, 
har hög upplösning och utmärkt kontrast. Att CRT:n kan skriva i tre olika 
moder är också en fördel för då kan tillverkarna välja den lämpligaste 
moden utifrån tillämpning. Tabell 1 beskriver egenskaperna, fördelarna och 
nackdelarna, med en CRT (Bartlett, 1997). 

Tabell 1 Egenskaperna för en CRT 

Fördelar Nackdelar 

Hög ljusstyrka 

Hög upplösning 

Tre skrivmoder 

Platskrävande på längden 

Kräver hög spänning 

Analogt gränssnitt 
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Utmärkt kontrast 

Robust 

Kostnaden 

Känslig för magnetfält 

 

Digital Light Processing 
Digital Light Processing (DLP) är en teknik som använder speglar för att 
skapa en bild. Tekniken används bland annat i TV och projektorer. DLP-
tekniken använder så kallad Digital Micromirror Device (DMD) som är ett 
chip bestående av två miljoner aluminiumspeglar; se Figur 16. Bilden är 
uppbyggd av bildpunkter och varje bildpunkt har en egen spegel. En 
ljusstråle belyser speglarna. I de speglar som är riktade mot ljusstrålen blir 
bildpunkten ljus och i de speglar som inte är riktade mot ljusstrålen kommer 
bildpunkten att vara svart; se Figur 16. Speglarna kan tiltas -/+ 10 grader 
(Billings, 2000). 

 

Figur 16 DMD-chip och två aluminiumspeglar med tillhörande gångjärn (©Texas 
Instrument Inc.). 

DMD kräver en ljuskälla för att kunna skapa en bild; se Figur 17, ljuskällan 
kan vara laser, fluorescerande ljus eller dioder. DMD kräver också en hög 
ljusstyrka för att fungera bra. Den höga ljusstyrkan medför att ljuskällan 
utvecklar värme som måste kylas bort. Avkylningen sker oftast med hjälp 
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av en fläkt som ger upphov till buller. Det medför i sin tur en lösning för att 
minska bullret (Dhir 2004).  

 

Figur 17 DMD projektionen av bilden (©Texas Instrument Inc.) 

DMD klarar vibrationer, stötar och låga temperaturförhållanden. Ett 
problem som kan uppstå är att bildpunkter som inte används under en längre 
tid fastnar i en position, det undviks genom att låta alla bildpunkter röras 
från gång till gång. Det tar cirka 1000 gånger kortare tid för en spegel att 
förändra ljuset i en bildpunkt i en DMD än i en LCD. Det gör att 
tidsfördröjningen i bilden minskar markant. Figur 18 visar exempel på 
DMD tillämpning (Billings & Tisdale 2001; Billings, 2000). 

 
Figur 18 DMD Projektor (Projector NEC LT245, © BIG Plazma) 
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Liquid Crystal Display 
Liquid Crystal Display (LCD) är den teknik som är den mest utvärderade 
tekniken för att kunna ersätta CRT-tekniken i dagsläget. LCD består av ett 
flytande kristallager uppdelat i en matris av bildpunkter som kan 
manipuleras till att visa information enligt Figur 19. Innan kristallagret 
ligger ett vertikalt polarisationsfilter och efter kristallagret ligger ett 
horisontellt polarisationsfilter. Molekylerna i de flytande kristallerna är 
vertikala så att när ljuset passerar igenom kommer allt ljus att filtreras bort 
av det horisontella polarisationsfiltret och bildpunkten förblir nedsläckt. För 
att bildpunkten skall ge ifrån sig ljus ansätts en spänning över kristallen så 
att linjerna ändras och ljuset byter därmed polarisationsriktning och 
bildpunkten visas (Dhir, 2004). 

 

 
Figur 19 De olika lagren på en LCD (Liquid-Crystal Display, © Computer Knowledge.). 

Det finns tre typer av LCD, reflektiv, transmissiv och transflektiv. LCD som 
använder sig av reflektiv teknik tar tillvara på omgivningens ljus för att 
bilden skall bli synlig enligt Figur 20. Det innebär att ljuset först passerar 
genom alla lager och reflekteras tillbaka genom speglar. En nackdel är att i 
mörka förhållanden syns bilden dåligt. Den transmissiva tekniken använder 
sig av ett bakgrundsljus enligt Figur 20 som kan vara LED, båglampa eller 
fluorescerande ljus. Denna teknik är mer energikrävande. Den transflektiva 
tekniken använder sig av båda teknikerna samtidigt (Dhir, 2004). 
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Figur 20 Transmissiv (övre) och Reflektiv (undre) LCD (Copyright © LC-TEC Displays 

AB) 

Den mest populära tekniken som används för att tillverka LCD:er i idag är 
Thin Film Transistor LCD (TFT-LCD). Fördelarna med TFT är att skärmen 
blir tunnare, lättare och har snabbare reaktionstid i jämförelse med en LCD 
utan TFT. För att kunna styra varje bildpunkt individuellt kopplas en 
transistorströmbrytare för varje färg i bildpunkten enligt Figur 21. Det ger 
skarpare ton på skärmen (Dhir, 2004). 

Det finns en teknik som kallas Liquid Crystal On Silicon (LCOS). 
Skillnaden är att ett av de två glaslager som omsluter kristallerna är utbytta 
mot ett kiselmikrochip. De elektriska kretsarna som styr bildpunkterna är 
programmerad på kiselchippet och belagda med en högreflekterande yta. 
Det ger en bild som upplevs mindre kornig och att upplösningen kan göras 
högre. Skärmens reaktionstid minskar också eftersom kristallerna reagerar 
snabbare (Dhir, 2004). 
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Figur 21 TFT LCD (TFT Liquid-Crystal Display, © Hardware eExtreme) 

Nackdelarna med LCD är att den har en snäv visningsvinkel och ett litet 
temperaturintervall i vilket den verkar. I kalla miljöer måste den värmas upp 
innan den kan användas och i varma miljöer har den svårt att registrera 
snabba rörelser. Fördelarna med LCD är att den drar lite energi, har hög 
kontrast, har hög ljusstyrka och väger lite. Figur 22 visar exempel på LCD 
tillämpning (Bartlett, 1997). 

 
Figur 22 LCD skärm ( © Samsung) 

Lysdioder 
Lysdiod är en halvledarkomponent som utstrålar infrarött eller synligt ljus 
när ström flyter igenom den (lysdiod, 2006). Lysdioder används i många 
olika applikationer som till exempel lysande skyltar, trafikljus, olika lampor 
på en datamaskin med mera. Figur 23 visar exempel på lysdioder samt 
användning. 

 

 
Figur 23 Vänster Två enkla lysdioder (© UCD) Höger Skylt av lysdioder (© Neon Signs & 

More) 

Lysdioder fungerar på ett liknande sätt som en glödlampa. Glödlampan 
skickar ut fotoner (det minsta elektromagnetiska energikvantumet) när 
glödtråden värms upp av den ström som flyter genom den. En lysdiod 
skickar ut fotoner när spänningsskillnaden blir tillräckligt stor. Olika 
halvledarmaterial avger olika ljusvåglängder och kan därför avge olika 
färger. Det vanligaste halvledarmaterialet är galliumarsenid som avger 
infrarött ljus men det finns också många andra halvledarmaterial. T.ex. 
galliumarsenidfosfid och galliumfosfid kan avge rött, gult eller grönt ljus 
(light-emitting diode , 2006; lysdiod, 2006). 

Termen diod (grek. di 'två' och hodo 'väg') refererar till de två elektroderna, 
anod och katod, i lysdioden. Elektroderna består av ett halvledarmaterial 

http://www.neon-signage.com/
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med olika sammansättning och elektriska egenskaper. Materialen bildar en 
så kallad pn-övergång. Det ena materialet är negativt laddad (n-typ) med 
elektroner och det andra materialet är positivt laddad (p-typ) med hål, vilket 
åstadkommes genom frånvaron av elektroner. Materialet börjar lysa när 
spänningsskillnaden över pn-övergången blir tillräckligt stor, då vill 
elektroner från n-typ flyttas över till p-typ och fotoner (ljus) skickas ut 
(light-emitting diode , 2006). 

Figur 24 visar en typ av lysdiod. Den röda kupolen som är gjord av 
epoxymaterial fungerar som en lins och är utformad så att den släpper ut 
mesta möjliga ljus. LED-chipen, som innehåller halvledarmaterial, är 
placerade inuti en kupa som reflekterar ljuset. Storleksordningen på LED 
chipen är typiskt 0,250 x 0,250 x 0,250 millimeter. 

 

 
Figur 24 Lysdiod (© Encyclopedia Britannica) 

Enligt Billings (2000), som undersökte om det gick att ersätta en CRT med 
lysdioder som bildkälla i ett flygplan visade på att lysdioder inte kan 
användas som ljuskälla för varken DMD eller LCD eftersom ljusstyrkan inte 
är tillräckligt hög. Även om Billings slog fast detta år 2000 lanserade 
Siemens-VDO en HUD där lysdiodteknologi användes. HUD:n installerades 
i BMW:s 5-serie våren 2004. Osram Opto Semiconductor levererade 
tekniken som har en ljusstyrka på 500 000 cd/m2. Figur 25 visar 128 röda 
och gröna lysdiodchips som är placerade i en matris på 32 moduler med 4 
chips i varje modul. BMW önskade få ett gränssnitt med färgerna röd, gul, 
grön och orange men systemet kan visa alla paletterna i ett RGB-
färgsystem. Lysdioderna lyser upp en 1,6-tum TFT-LCD skärm som sedan 
speglas av vindrutan (New HUD, 2005; Osram, 2004). 
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Figur 25 Osrams lysdiod lösning (© Siemens VDO Automotive) 

Laser 
Laser (eng. Light amplification by stimulated emission of radiation 
'ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning') är en 
samlingsbetecknig på generatorer som alstrar koherent (samma frekvens) 
elektromagnetisk strålning, till exempel ljus; se Figur 26. Ljusförstärkning 
genom stimulerad emission uppkommer genom att fotoner (ljuskvantum) 
skickas ut när exciterade atomer återgår till sitt grundtillstånd. Fotonerna 
som då har samma frekvens, fas och utbredningsriktning utgör laserstrålen 
(Jacob, Schawlow, Pantell, 2003; Svanberg). 

 

 
Figur 26 Laser, laserstrålen markerar den röda pricken på pappersarket (© David 

Monniaux) 

En laser består av ett aktivt medium placerat mellan två speglar; se Figur 27. 
En så kallad pumpningsmekanism, till exempel en blixtlampa, tillför energi 
till mediet. När mediet tillförs energi exciteras atomerna (atomerna går från 
sitt grundtillstånd till en högre energinivå) genom att fotoner absorberas. 
Det exciterade tillståndet är vanligen kortlivat (mikrosekund till 
nanosekund) och atomen återgår till grundtillståndet under utsändning av 
strålning. Två olika strålningsförlopp kan förekomma, spontan emission 
eller stimulerad emission. Den spontana emissionen sänder ut foton i en 
godtycklig riktning. I Figur 27 ovan ses detta ljus som den röda strålen inuti 
laserkaviteten. Den stimulerade emissionen sker bara om atomen belyses 
med strålning med frekvens lika med den absorberade fotonens frekvens.  

Genom pumpningen erhålls fler atomer i ett exciterat tillstånd än i 
grundtillståndet. När ljusstrålen träffar mediet kommer nettoeffekten vara att 
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strålen förstärks på grund av stimulerad emission. För varje atom som 
övergår från den exciterade nivån till den lägre byggs laserstrålen på med en 
foton. Laserstrålen reflekteras fram och tillbaka mellan speglarna tills den 
har tillräckligt hög intensitet för att delar av den kan gå genom den 
halvgenomskinliga spegeln. I Figur 27 visar laserstrålen som en prick på 
pappret den syns inte när den går genom luften (Jacob, Schawlow, Pantell, 
2003; Svanberg).  

 
Figur 27 Skiss av en laser 

2.2.7 HUD lösningar 
Här presenteras olika HUD-lösningar som är kommersiella eller är under 
testning. 

HUD för flygplan 
De flesta HUD för flygplan använder CRT-teknik eftersom den är väl 
utprovad. Linser och speglar nyttjas för att minimera volymen. 
Huvudsakligen kan HUD i flygplan delas i två grupper, en militär och en 
civil. Till vänster i Figur 28 visas en militär refraktions-HUD, som beskrivs 
i Figur 8, och till höger i Figur 28 visas en civil reflektions-HUD, som 
beskrivs i Figur 10. Det virtuella avståndet för båda lösningarna ligger på 
optisk oändlighet (ca 6 meter eller mer) (Howells & Wood, 2001). 
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Figur 28 Vänster Militär flyg HUD (© Elbit Systems Ltd) Höger Civil flyg HUD (© CRC 
Press LLC) 

HUD för flygplan utan CRT 
På senare år har tillverkarna av HUD till flygplan försökt att ersätta CRT 
som bildkälla. Här redovisas två projekt som har undersökt olika 
ersättningslösningar. De lösningar som undersöktes var transmissiv och 
transflektiv LCD, DMD, laser, båglampa, LED och andra alternativ. De 
respektive projekten kom fram till olika lösningar (Bartlett, 2004; Brown, 
Greer & Modro, 2001). 

BAE (British Aerospace) Systems utvecklade en HUD där CRT:n är utbytt 
mot laser, DMD, linser och med bakprojektion. Den nya bildkällan togs 
fram för att den skulle passa in i ett befintligt militärt HUD hölje; se Figur 
29. Bakprojektionsytan visar bilden och motsvarar därför skärmen på en 
CRT. Eftersom denna lösning fungerade väl skulle flera tester utföras, i 
simulator och flygplan, under 2004, resultaten från testerna är okända 
(Bartlett, 2004). 

 
Figur 29 HUD med laser och DMD som bildkälla (© BAE Systems plc) 

Rockwell Collins Flight Dynamics utvecklade en HUD där bildkällan 
bestod av LCOS, båglampa, linser och en bakprojektion; se Figur 30. Den 
nya bildkällan utvecklades för att passa in i ett befintligt civilt HUD hölje. 
Bakprojektionsytan visar bilden och motsvarar därför skärmen på en CRT. 
Båglampan blev senare utbytt med LED. Lösningen skulle börja testas i 
flygplan under 2004, resultaten från testerna är okända (Brown, Modro, 
Quast & Wood, 2003; Brown, Modro, Quast, Vancleef, Wallace & Wood, 
2004). 
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Figur 30 Bildkälla innehållande båglampa, LCOS, linser och bakprojektionsyta (© 

Rockwell Collins Inc) 

HUD för personbilar 
Flera olika lösningar för personbilar hittades. Här redovisas Siemens-VDO:s 
lösning samt några lösningar från Nippon Seiki. Båda företagen använder 
LCD teknologi. Siemens-VDO använder speglar och linser samt extremt 
ljusstarka specialutvecklade LED som bakljus. Det virtuella avståndet är 
ungefärligt 1,8 meter för Siemens och Nippon Seiki har avstånd mellan 1,6 
– 2,5 meter. Det är kompakta enheter så att de får plats i instrumentbrädan; 
se Figur 31. Eftersom det är förbjudet att skymma sikten för föraren är 
fönsterrutorna modifierade sådan att sikten inte påverkas av HUD:n (Donk, 
2006; "Nippon Seiki," 2007). 

 

 
Figur 31 Nippon Seiki HUD:ar för personbilar (© Nippon Seiki B.V.) 

Test av HUD för fordon 
Department of Mechanical Engineering vid University of Minnesota 
utvecklade under 1998 - 1999 en HUD för fordon. Den bestod 
huvudsakligen av en diffraktions-stråldelare och en LCD-bildkälla; se Figur 
32. Det virtuella avståndet var lika med 13,15 meter (Donath, Lim & 
Shankwitz, 2003). 
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Figur 32 GPS baserad HUD fordon (© Minnesota Department of Transportation) 

Siemens-VDOs test av HUD för lastbil 
Siemens-VDO har utvecklat en testutrustning för att undersöka så kallad 
Night Vision i lastbil. I denna testutrustning ingick en HUD bestående av en 
15" skärm med upplösningen 1024 * 768 och ljusstyrkan 1500 cd/m2, två 
vanliga speglar, en 320*210 mm stråldelare med 70 % transmission och 30 
% reflektion samt en bärbar PC som användes som HUD-processor. 
Eftersom inga linser användes blev det virtuella avståndet lika med 
avståndet mellan förarens ögon och skärmen via stråldelaren och speglarna, 
den turkosa linjen i Figur 33 (Donk, 2006).  

 

 
Figur 33 Siemens VDO:s test HUD (© Siemens VDO Automotive AG) 

2.3 Ett perceptuellt och kognitivt perspektiv 
Perspektivet på människan i detta projekt är att människan betraktas som ett 
informationsbehandlande system. Människans förmåga att hantera 
information är begränsad. Vidare ses människan som en aktivt agerande 
individ vilken söker information från omgivningen för att genomföra sina 
intentioner. Det vill säga att människan själv styr inhämtning av 
information. Inhämtningen av information utgörs av de perceptuella 
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processerna, medan i huvudsak bedömnings- och beslutsprocesser utgörs av 
de kognitiva processerena. 

2.3.1 Människans informationsbehandlande system 
För att genomföra sina planer börjar människan med att uppmärksamma den 
informationen som behövs. Denna information lagras och bearbetas sedan i 
arbetsminnet innan ett beslut fattas. Om beslutet leder till en handling 
kommer människan övervaka processen för att få en återkoppling på sitt 
agerande. Informationen från återkopplingen används för att modifiera 
hjärnans befintliga information och för att eventuellt kontrollera om 
agerandet var det korrekta (Alm & Ohlsson, 2003). 

Arbetsminnet 
Arbetsminnet, eller korttidsminnet hos en människa, är av den delen av 
minnet där medvetet tänkande, problemlösning och beslutstagande sker. 
Arbetsminnet används för att lagra information under tillräckligt lång tid för 
att kunna utföra olika uppgifter. Forskning har visat på att arbetsminnet är 
begränsad (Baddeley, 1986, 1990). Är miljön för komplex så att 
arbetsminnets kapacitet överskrids kommer viss information att ignoreras 
(Alm & Ohlsson, 2003). 

Uppmärksamhet 
Förmågan för uppmärksamhet innebär att kunna välja bland potentiell 
information som finns i den inre och den yttre miljön. Uppmärksamhet 
möjliggör människans förmåga att uppfatta, förstå, särskilja, minnas och 
reagera snabbt. Nya eller komplexa uppgifter kräver stor uppmärksamhet 
och benämns ofta kontrollerat informationsprocessande. Väl inlärda eller 
enkla uppgifter kräver liten uppmärksamhet och benämns ofta 
automatiserad informationsprocessande (Alm & Ohlsson, 2003). 

Hjärnan kan inte ta in all information på en gång, därför riktas 
uppmärksamheten på en eller flera saker samtidigt. Det kan beskrivas med 
hjälp av: 

Selektiv uppmärksamhet inträffar när en person väljer ut någon specifik 
informationskälla. Exempelvis när en person uppfattar sitt namn i en miljö 
där många samtal pågår. 

Fokuserad uppmärksamhet (vigilans) inträffar när en person 
uppmärksammar en viss informationskälla under en längre tid. 

Delad uppmärksamhet inträffar när en person växlar mellan två eller flera 
informationskällor vid inhämtning av information (Wickens & Hollands, 
2000). 

Gränserna för hur mycket en individ kan uppmärksamma beror på 
uppgiftens svårighetsgrad, vilka resurser som belastas i det 
informationsprocessande systemet, personens kunskapsgrad och så vidare. 
Övriga faktorer som inverkar är motivation, förväntningar, stressnivå, 
distraktioner samt individets allmänna tillstånd. Därför är det svårt att ange 
allmänna gränser avseende uppmärksamhet. Studier i laboratoriemiljö har 
visat att den fokuserade uppmärksamheten avtar efter ungefärligt en halv 
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timma. Studier utanför laboratoriemiljö har visat en mycket större variation i 
beteendet (Alm & Ohlsson, 2003). 

Vid till exempel bilkörning måste föraren växla och dela uppmärksamheten 
mellan bilens instrument och vägen. Selektiv uppmärksamhet används då 
vid avläsning av hastighetsmätaren. Vid hög arbetsbelastning kan det uppstå 
problem när föraren skall växla och dela sin uppmärksamhet (Wickens & 
Hollands, 2000). 

Simultankapacitet 
I aktuella teorier avseende uppmärksamhet antas att vissa uppgifter kan 
tränas så att de mer eller mindre kan utföras automatiskt vilket innebär att de 
kräver mycket liten uppmärksamhet. Det leder till att flera uppgifter kan 
utföras samtidigt. Ett exempel på det är en bilförare som kör bilen samtidigt 
som han/hon pratar med passagerarna (Alm & Ohlsson, 2003). 

Människans simultankapacitet beskrivs också av den så kallade multiple 
resources theory, multipla resurs teorin. Denna teori säger att människans 
informationsbehandlingssystem har separata resurser för olika typer av 
information, för tänkande samt för perceptuella funktioner. Förmågan att 
utföra flera uppgifter samtidigt beror därför på i vilken utsträckning de olika 
uppgifterna belastar samma resurser. Två uppgifter som är enkla var och en 
för sig kan därför bli svåra eller omöjliga att utföra samtidigt. Belastar 
uppgifterna olika delar av informationsbehandlingssystemet blir de däremot 
enkla att utföra samtidigt. Till exempel är det enklare att utföra en visuell 
och en auditiv uppgift (exempelvis läsa tidningen och lyssna på radion) 
samtidigt än att utföra två visuella uppgifter (exempelvis se på TV och att 
läsa tidningen) samtidigt. Simultankapaciteten utgör ofta en flaskhals i 
människors beslutsfattande (Alm & Ohlsson, 2003). 

Beslutstagande 
När ett beslut skall tas klarar inte en människa att hantera mer än två eller 
tre olika typer av information. Blir det för mycket information kan så kallad 
information overload, informations överbelastning, inträffa med sämre 
prestation som resultat. Att viss information är viktigare än annan 
information bör beaktas. Ju mer framträdande informationen presenteras ju 
viktigare anses den vara. Informationen som är lätt att förstå och tolka anses 
viktigare än svårtolkad information (Wickens & Hollands, 2000). 

2.3.2 Mental arbetsbelastning 
Mental arbetsbelastning betecknar olika belastningar på det 
informationsprocessande systemet. Det innefattar båda fysiologiska och 
psykologiska aspekter. De fysiologiska reaktionerna uppstår i kroppen vid 
arbete under stress. De psykologiska reaktionerna avser den subjektiva 
upplevelsen av omständigheterna. Den mentala arbetsbelastningen påverkas 
av både inre och yttre faktorer. Till exempel kan arbetsuppgiftens karaktär 
och svårighetsgrad, tidspress, trötthet och antalet simultana uppgifter 
påverka den mentala arbetsbelastningen. Varje person upplever den mentala 
arbetsbelastningen olika, där arbetserfarenheten och vanan vid att utföra 
arbetet spelar stor roll (Wickens & Hollands, 2000). 
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Överbelastning kan exempelvis uppstå när mängden information som skall 
behandlas blir för stor för att den skall kunna hållas kvar i arbetsminnet eller 
att kraven på snabbhet är för höga. Är informationen som skall bearbetas 
komplex ökar risken för överbelastning avsevärt. Hur informationen 
presenteras har också betydelse, är informationen svårtolkad ökar 
arbetsbelastningen. Även yttre faktorer som buller och klimatförhållanden 
minskar eller ökar risken för överbelastning (Alm & Ohlsson, 2003). 

Aptering kräver att föraren måste erhålla och bearbeta en stor mängd visuell 
information. Det tar ungefärligt 47 sekunder att aptera ett träd för en van 
förare. Uppskattningsvis tas genomsnittligt 12 kvalificerade beslut under 
tiden. Många beslut på kort tid samtidigt som händerna utför 
precisionsarbete gör att arbetsbelastningen för hjärnan blir hög (Löfgren, 
2006). 

Liu påvisade att den mentala arbetsbelastningen ökade något vid 
användande av HUD i en bil men att reaktionstiden inte ökade även om den 
mentala arbetsbelastningen ökade. Det resultatet samstämmer inte med 
tidigare studier vilket har visat att HUD ökar reaktionstiden vid stora 
arbetsbelastningar i flygplan. Liu visade också på att nya förare, det vill 
säga förare som inte har använt tekniken förut, presterade sämre än förare 
som hade använt tekniken tidigare (Liu, 2004). 

För att reducera arbetsbelastningen bör informationen som visas vara 
minimal. Användaren bör själv kunna välja vilken information som skall 
visas (Alves-Foss m. fl., 1996). 

Prestationsförmåga 
Relationen mellan mental arbetsbelastning och prestation i olika typer av 
uppgifter är komplicerad och kunskapsläget är för bristfälligt för precisa 
prognoser. Dock förefaller det klart att både en mycket låg eller hög 
arbetsbelastning ledar till försämrad prestation. Det sambandet beskrivs i 
Yerkes Dodson Lagen som relaterar stress till prestationsförmåga. Genom 
att öka stressen ökar prestationsförmågan. Däremot om stressen blir för stor 
försämras prestationsförmågan (se Figur 34) (Alm & Ohlsson, 2003). 

 
Figur 34 Yerkes Dodson Lagen 
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När stressen ökar börjar människan att filtrera information. Först filtreras 
den irrelevanta informationen vilket leder till ökad prestationsförmåga. Vid 
stor stress filtreras också den relevanta informationen vilket leder till en 
försämrad prestationsförmåga. Var den optimala punkten ligger i Figur 34 
beror helt på uppgiftens komplexitet. Är uppgiften komplex nås den 
optimala punkten vid en lägre stressnivå än om uppgiften är enkel. En 
uppgift kan vara komplex för en nybörjare men enkel för en erfaren person 
(Wickens & Hollands, 2000). 

Varje enskild individs tillstånd inverkar också på prestationsförmågan. 
Trötthet innebär att kapaciteten för att genomföra arbetsuppgiften försämras. 
Effekten av överbelastning blir att människan tvingas prioritera hårdare 
bland den tillgängliga informationen. Ofta kommer valet av åtgärder att 
bygga på enklare tumregler. Resultatet kan bli att människan klarar av 
arbetsuppgiften skapligt under en kortare tid. Om något oväntat händer, 
exempelvis ett nytt krav ställs, ökar risken för felhandlingar och oönskade 
konsekvenser. Riskerna för detta ökar ju längre tid överbelastningen varar 
och tröttheten tilltar. Prestationsförmågan försämras också om kraven är 
alltför små på informationsprocessandet. Det kan vara svårt att rikta 
uppmärksamheten på arbetsuppgiften och i extrema fall kan sömn inträffa. 
Riskerna för detta ökar i situationer som erbjuder lite övrig stimulans och 
blir särskilt uttalade vid nattarbete. Exempelvis kan bilkörning nattetid när 
vägen är bra och trafikintensiteten är låg leda till att föraren somnar (Alm & 
Ohlsson, 2003). 

Mätning av mental arbetsbelastning 
Det finns i princip tre olika metoder för att mäta mental arbetsbelastning: 

• Prestationsbaserade metoder mäter prestationerna för 
testindividen. Två olika prestationer används för att mäta 
arbetsbelastningen, prestationen i den primära uppgiften och 
prestationen i den sekundära uppgiften. Mäts prestationen i den 
primära uppgiften jämförs prestationerna före och efter en 
förändring som påverkar uppgiften. Försämring i prestationen antas 
vara orsakade av ökad mental arbetsbelastning. Mäts däremot 
prestationen i den sekundära uppgiften antas att det finns en 
reservkapacitet hos försökspersonen vid genomförandet av en 
uppgift. Testpersonen utför två parallella uppgifter, en primär och en 
sekundär. Slutsatser avseende den mentala arbetsbelastningen dras 
utifrån hur väl testpersonen klarar av den sekundära uppgiften. 

• Psykofysiologiska metoder mäter olika fysiska reaktioner. De 
fysiska reaktionerna antas ha ett samband med arbetsbelastningen. 
Exempelvis mäts puls, hjärtfrekvens, ögonaktivitet, andning med 
mera. En del mätningar kräver relativt komplicerad utrustning och 
specialutbildad personal medan andra mätningar är relativt enkla att 
utföra. 

• Subjektiva metoder bygger på att försökspersonerna kan och vill 
rapportera om sina upplevelser av den mentala arbetsbelastningen. 
Utifrån olika teoretiska och empiriska studier har ett antal variabler 
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föreslagits och som antas ha samband med den mentala 
arbetsbelastningen. Variablerna används för att låta försökspersoner 
utföra bedömningar av arbetsbelastningen. Exempelvis är NASA 
TLX en subjektiv metod (Alm & Ohlsson, 2003; Toll & Udéhn, 
2003). 

Problem vid mätning av arbetsbelastning i simulator 
Vid vetenskaplig forskning och testning samt utvärdering mäts ofta 
mänsklig prestation eller prestationsförmåga. I en guide utgiven 1993 av 
American National Standards Institute listas sju problem vid mätning av 
den mänskliga prestation: 

• Avsaknad allmän teori för vägledning vid mätning av prestationen. 

• Den inversa relationen mellan operativ styrning och realism. 

• De många aspekterna beträffande beteende. 

• Tvetydigheten mellan objektiva och subjektiva data. 

• Svårigheten med att mäta kognitiva uppgifter. 

• Avsaknad av objektiva kriterier för de flesta uppgifter. 

• Svårigheter med att generalisera resultaten till den verkliga världen 
(Kay, 2002). 

Även om problemen är generella gäller de också vid mätning av 
arbetsbelastning i en simulator, isynnerhet problemet med att generalisera 
resultaten till den verkliga världen. Återger simulatorn världen tillräckligt 
bra? Kan en expert i den verkliga världen visa upp sin duglighet i simulatorn 
(Kay, 2002)?  

Det finns också fördelar med simulatortestning. Möjlighteten att kunna 
återskapa situationer och miljöer för olika sessioner, tider och platser. 
Möjligheten att kunna hålla viktiga parametrar konstanta. En annan viktig 
fördel är möjligheten att med hög upplösning och detaljerat kunna registrera 
användarens handlingar i simulatorn (Kay, 2002). 

2.3.3 Skogsmaskinförarens mentala arbetsbelastning 
vid aptering 

Grovt sett förekommer två typer av uppgifter för förarna, perceptuella – och 
kognitiva uppgifter. Perceptuella uppgifter består av de uppgifter som enbart 
kan utföras med hjälp av förarens sinnesorgan utan några hjälpmedel. Vid 
kognitiva uppgifter behöver föraren någon form av hjälp för att utföra 
uppgiften. Till exempel kan det vara svårt att bedöma stammens diameter 
utan hjälp av mätinstrument (Alm & Ohlsson, 2003). 

Arbetsuppgifterna vid aptering ställer höga krav på skogsmaskinförarnas 
informationsinhämtning (perceptuella processer), bedömnings- och 
beslutsprocesser (kognitiva processer). När det gäller 
informationsinhämtningen och bedömningsprocesserna spelar förarens 
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spatiala bedömningsförmåga en stor roll. Förmågan att välja bästa väg 
utifrån terrängen är inte bara viktigt för skördararbetet men också för 
skotaren som skall hämta de apterade träden. Som exempel avseende 
beslutsprocesserna har en studie visat att en förare vid gallring tar 16 beslut 
per minut förutom beslut avseende naturvård, framflyttningsväg, aggregatets 
väg till trädet, och så vidare (Forsberg, 2002). 

Den tillgängliga informationen kan vara bristfällig, exempelvis kan inte 
föraren alltid avgöra om ett träd är felfritt enbart genom att titta på det. 
Ljusförhållandet under arbetet varierar mycket beroende på årstid, tid på 
dygnet, väder, omgivande vegetation med mera. Kraven på fokuserad 
uppmärksamhet är höga, föraren måste rikta uppmärksamheten mot de träd 
som apteras och tillhörande apteringsinformation. Aptering innehåller 
många repetitiva moment och sker under mer eller mindre uttalad tidspress 
(Alm & Ohlsson, 2003; Erikson & Thor, 1999). 

För att omsätta fattade beslut i konkreta handlingar måste föraren samspela 
med ett antal reglage. Hanteringen av reglagen är komplicerad och kräver 
relativt lång utbildning innan arbetet fortlöper effektivt men kan sannolikt 
läras in till en nivå sådan att den är automatiserad och därmed endast kräver 
liten grad av uppmärksamhet. Att vana förare arbetar mycket snabbt tyder 
på att de använder "mentala tumregler" som ofta används i beslutssituationer 
där informationsmängden är för hög till att kunna bearbetas i arbetsminnet. 
Därmed kan arbete under goda förhållanden leda till att vana förare blir 
understimulerade vid aptering på grund av de repetitiva momenten. Det vägs 
sannolikt upp av kraven på fokuserad uppmärksamhet samt högt 
arbetstempo och slutligen bör detta ge upphov till hög mental belastning. 
Stress och trötthet blir därför en trolig konsekvens av längre arbetspass 
(Alm & Ohlsson, 2003). 

De tre olika formerna för uppmärksamhet uppstår hos föraren vid aptering 
nämligen: 

• Selektiv uppmärksamhet uppstår exempelvis när föraren läser av 
apteringsinformation från den befintliga HDD:n som också visar 
generell maskininformation, så som bränslenivå, växelläge och 
oljetemperatur. 

• Fokuserad uppmärksamhet inträffar exempelvis när föraren bara 
fokuserar på trädet som apteras. Föraren behöver inte se på 
apteringsinformationen när trädet inte har några stamfel, t.ex. krökar. 

• Delad uppmärksamhet inträffar när föraren hämtar information 
från HDD:n och från trädet som apteras. 

Därtill kommer förarnas informationsinhämtning att påverkas av faktorer i 
den omgivande miljön: 

• Hyttklimat: Sänks kroppstemperaturen en till en och en halv grad 
kan arbetsminne påverkas negativt, glömska tilltar. Höjd 
kroppstemperatur kan däremot lede till koncentrationssvårigheter. 



   

 39 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

Om vätskeförluster uppstår kan prestationsförmågan kraftig 
försämras till följd av framför allt dehydrering av muskelvävnaden. 

• Buller: Upplevelsen av auditiv (ljud) och visuell information 
försvåras på grund av buller vilket ökar reaktionstiden. Även ljudet 
från en fläkt kan försämra den mentala prestationsförmågan vid 
kognitivt krävande arbetsuppgifter. 

• Vibrationer: Avläsning av instrument försvåras vid vibrationer. 
Permanenta hörselskador kan uppstå om en person är exponerad för 
vibrationer under en lång tid. Huvudvärk och muskelvärk kan uppstå 
på grund av att föraren försöker att kompensera för vibrationerna. 
Det medför en betydlig försämring av prestationsförmågan. 

• Cikadiska rytmer: Dygnsrytmen och fördelningen av måltider och 
fikapauser under dygnet kan påverka förarens arbetssituation 
avsevärt (Alm & Ohlsson, 2003). 

2.3.4 Hur förarna använder HDD:n vid aptering 
Studier som har undersökt förarnas användning av HDD:n tyder på att 
förarna inte läser informationen, till exempel trädval, utan använder 
mönsterigenkänning. Informationen används nästan bara vid problem. T.ex. 
kan träden ha defekter som krökar och då måste föraren kapa vid en kortare 
modul än vad datorn föreslagit (Forsberg, 2002). 

Forsberg (2002) slog fast genom videofilmning av två förare, en 
gallringsförare och en slutavverkningsförare, att de i genomsnitt tittade 1,5 
gång på HDD:n under av 15 minuter. Gallringsföraren tittade på HDD:en 
två gånger i samband med två problem som uppstod och 
slutavverkningsföraren tittade en gång under av 15 minuter. Det ger att 
förarna tittar en gång per 12 träd om apteringen av ett träd sker på 47 
sekunder. 

Forsberg (2002) kom fram till, via intervjuer, att den viktigaste 
informationen vid gallringsavverkning var längd och sortiment och vid 
slutavverkning längd, sortiment, kvalitet och diameter. Underlaget för 
undersökningen var nio personer och syftet med undersökningen var att 
utveckla ett förslag till nytt gränssnitt. 

2.4 Visuell perception 
Visuell perception kan delas upp i två faser där den första fasen extraherar 
mönster och objekt från omgivningen och där den senare fasen tolkas dessa 
mönster och objekt. Ljuset träffar ögats lins och projiceras på näthinnan där 
informationen skickas vidare till hjärnan. Informationen skickas varje gång 
blicken fokuseras vilket sker ungefär 5 gånger/sekund. Under snabba 
ögonrörelser, saccader, tar blicken inte in någon information. I den andra 
fasen igenkänns och tolkas informationen. Om objektet eller erfarenheten 
om omgivningen inte är lagrat i minnet tar det längre tid att se vad det 
föreställer (Westerholm & Åström, 2002). 
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2.4.1 Ögat 
Ögat hos människor är ett organ som förmedlar synintryck; se Figur 35. 
Funktionellt består ett öga av en optisk del, som skapar en bild, och en 
näthinna, som registrerar bilden genom att ljuskänsliga sinnesceller 
omvandlar bilden till nervsignaler som via synnerven kan bearbetas av 
nervsystemet. Gula fläcken är den mest centrala delen av ögats näthinna. 
Där ligger tapparna, som svarar för färgsinnet, tätt packade och det är det 
enda stället där människan ser riktigt skarpt. Linsen är den del av ögat som 
fokuserar ljus och ger klara, skarpa bilder (Öga, 2006). 

 
Figur 35 Öga 

Det åldrande ögat 
Synen försämras med åldern. Linsen i ögat blir mindre spänstig och kan inte 
fokusera på objekt lika nära som förut. Linsen blir också mer gulnad och det 
gör det svårare att urskilja färgtoner som innehåller blåa nyanser. Eftersom 
linsen är innesluten i en kapsel stannar gamla celler kvar efter att de dör som 
gör att linsen grumlas. Därmed försämras synen. Äldre människor kan ofta 
inte utan svårighet fokusera på avstånd närmare 2 meter. Mörkerseendet och 
tiden det tar för ögat att anpassa sig till mörker försämras också med åldern 
(Wickens, Hollands 2000). 

Färgblindhet 
Omkring 8 % av den manliga populationen och 0.5 % av den kvinnliga 
populationen har någon form av defekt färgseende. De flesta med defekt 
färgseende ser färger men deras reaktioner på stimuli kan variera jämfört 
med resten av populationen, det vill säga de upplever en annan färg. För att 
minska detta problem bör hänsyn tas till följande: 

• Intensiva färger är lättare att urskilja. 

• Färger i mönster är svårare att tyda. 

• Undvik många färger på litet område. 
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• För att dra till sig uppmärksamhet kan gul användas istället för röd 
(Törnqvist, 1997). 

2.4.2 Synfältets Zoner 
Synfältet består av flera zoner. Den innersta zonen där detaljer upplevs som 
skarpa kallas fixationspunkten med endast två graders visuell vinkel. 
Utanför denna zon finns den funktionella zonen med 5 graders visuell 
vinkel. Där upplevs detaljer som oskarpa men identifierbara. Den perifera 
zonen omsluter den funktionella zonen med en visuell vinkel på upp till 180 
grader i horisontalled och något mindre i vertikalled. Där kan endast rörelser 
uppfattas (se Figur 36) (Sandberg & Sennvall, 2005). 

 
Figur 36 Synfältets zoner (Gerritssen, 1975) 

2.4.3 Saccader 
Saccader är när människan kvickt förflyttar blicken mellan två objekt på 
samma avstånd. Ju längre distans mellan objekten desto längre tid tar det att 
ställa in fokus på den nya punkten. En vinkelförändring på tio grader tar 
cirka en halv sekund (Sandberg & Sennvall, 2005). 

2.4.4 Ackommodation 
När människans ögon ändrar fokus från närbelägna objekt till långtbelägna 
objekt eller vice versa måste ögat ackommodera. Ju längre distans mellan 
objekten desto längre tid tar det att ställa in fokus på den nya punkten. Tiden 
det tar avgörs av tre företeelser: avståndet mellan objekten, människans 
ålder och hur mycket detaljer objektet har för att kunna uppfattas. Detta tar 
oftast inte längre än en sekund men vid en undersökning av piloter som 
ändrar fokus från oändligheten (mer än sex meter) till läsdistans, cirka 70 
cm, tog det fyra sekunder för dem att få en skarp bild (Peacock & 
Karwowski, 1993; Sandberg & Sennvall, 2005). 

2.4.5 Rekommenderat siktområde 
Studier har visat att det rekommenderade siktområde är mellan den 
horisontella siktlinjen och en linje 30 grader under den horisontella 
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siktlinjen. Det rekommenderade siktområde innefattar den vilsammaste 
siktlinjen som går 15 grader under den horisontella siktlinjen. Acceptabelt 
siktområde utökas ytterligare till en nedre gräns på 45 grader jämfört med 
den horisontella siktlinjen; se Figur 37. Detta gäller då nacken är rak. Om 
nacken böjs något framåt utökas siktområdet något (Ericson & Odenrick, 
1997).  

 
Figur 37 Bekväma siktområden (Ericson & Odenrick, 1997) 

2.4.6 Djupseende 
Människan uppfattar världen tredimensionell genom perceptuella ledtrådar. 
De är indelade i föremålscentrerade ledtrådar och iakttagarecentrerade 
ledtrådar. Föremålscentrerade ledtrådar utgörs av objektet och människans 
kännedom av objektet. Iakttagarecentrerade ledtrådar består av signaler från 
det visuella systemet. Ledtrådarnas effektivitet är olika beroende på 
avstånden mellan iakttagaren och objektet; se Figur 38. 
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Figur 38 Perceptuella ledtrådar och deras effektivitet beroende på avståndet till objektet 

Föremålscentrerade ledtrådar: 
• Linjärt perspektiv uppstår när två konvergerande linjer antas vara 

parallella, till exempel linjerna som markerar vägens ytterkanter. 

• Överlappning, föreligger när ett objekt skymmer ett annat objekt 
antas att det skymda objektet vara längre ifrån. 

• Höjd i synfältet. Objekt som befinner sig högre i synfältet anses 
vara längre ifrån. 

• Ljus och skugga anger objekts orientering och (tredimensionella) 
form. 

• Relativ (familjär) storlek. När kännedomen anger att två objekt är 
lika stora men ett ser mindre ut, antas det mindre objektet vara 
längre ifrån. 

• Texturgradient. Texturen (en ytas form eller utseende) går från 
grov till fin vid ökande avstånd. Detta fenomen kallas texturgradient. 

• Närhetsluminans kovarians. Objekt är oftast ljusare ju närmare de 
befinner sig. Detta leder till att objekt med avtagande ljusstyrka 
befinner sig längre ifrån. 

• Luftperspektiv. Objekt som är nära värkar klarare än objekt långt 
unna, till exempel kan berg se dimmiga ut på avstånd. 
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• Rörelseparallax. Den relativa rörelsen för objekt som är långt borta 
är mindre än för objekt som är nära. 

Iakttagarcentrerade ledtrådar: 
• Binokulär disparitet (stereoseende) uppstår när ögonen ser två 

något olika bilder. Avståndet bedöms utifrån skillnaden på bilderna. 

• Konvergens uppstår när ögonen riktas inåt vid seende på nära håll. 
Detta uppfattas av ögonens muskler som skickar information om 
konvergensens omfattning till hjärnan som bestämmer avståndet till 
objektet. 

• Ackommodation uppstår när muskler kring ögat formar linsen för 
att få en skarp bild på näthinnan. Nära objekt kräver större 
inställning. Det är denna information som hjärnan använder för att 
bestämma avstånden till objektet (Wickens & Hollands, 2000). 

2.4.7 Gestaltlagarna 
Människan organiserar det som finns i synfältet till figurer eller mönster 
(”Gestalt” – organiserad helhet) och bakgrund avskild av figurens ytterlinje. 
Familjära mönster är lätta att känna igen eftersom hjärnan kan "stänga av" 
de mönster som inte överensstämmer med det/de lagrade mönster/mönstra. 
Den psykologiska organiseringen kommer endast vara så bra som rådande 
förutsättningar tillåter. Därför bör symboler formges så att användaren 
uppfattar symbolens olika komponenter som en helhet (”ETSI,” 1998). 
Gestaltlagarna kan beskrivas som olika förhållanden och nedan beskrivs de 
som har använts i arbetet.  

Närhet 
Komponenter som är placerade nära varandra blir grupperade tillsammans 
och ses som en gestalt. Ögat i bilden till vänster; se Figur 39, ses därmed 
som en gestalt. På grund av avståndsskillnaden mellan kvadraterna i bilden 
till höger i Figur 39, grupperas kvadraterna i två olika grupper (Monö, 
1997). 

 

 

 

Figur 39 I bilden till vänster är det närhetsförhållanden som gör att ögat syns. I bilden till 
höger grupperas kvadraten i två olika grupper på grund av avståndsskillnaden 
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Likhet 
Komponenter med samma egenskaper/karakteristik bildar en gestalt utan att 
nödvändigtvis vara nära varandra. I figuren; se Figur 40, grupperas cirklarna 
utifrån utseende (Monö, 1997). 

 

 

 

Figur 40 På grund av likheten blir till exempel de svarta cirklarna sedda som en gestalt 

Area 
Gestalten upplevs tydligare desto mindre den inneslutna arean är. Till 
exempel uppfattas den skånska flaggan i Figur 41, som ett gult kors på en 
röd bakgrund, och inte som fyra röda rektanglar på en gul bakgrund (Monö, 
1997). 

 

 

 

Figur 41 Den skånska flaggan uppfattas som ett gult kors på en röd bakgrund 

Symmetri 
Symmetri skapar gestalt. Linjerna i mitten av Figur 42, vilka är grupperade 
symmetrisk runt en axel, upplevs som en gruppering (Monö, 1997). 

 
Figur 42 Linjerna i mitten, som är grupperad symmetrisk kring en axel, ses som en gestalt 
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Inklusion 
Linjer som innesluter ett område ses lättare som en helhet. I Figur 43 är de 
vertikala linjerna placerade på samma plats. De horisontella linjerna är 
placerade olika och därför skapas olika gestalter i raderna. Det är de 
inneslutna områden som ses som gestalter inte områden mellan dem (Monö, 
1997). 

 
Figur 43 De inneslutna områden uppfattas som gestalter (Monö, 1997) 

Gemensam rörelse 
Den gemensamma rörelsen till olika komponenter gör att de ses som en 
gestalt. I Figur 44, ses fågelflocken som en flock och inte som 1243 olika 
individer (Monö, 1997). 

 
Figur 44 Fågelflocken ses som en gestalt och inte som 1243 olika individer 

(www.Shorebirdworld.org) 

Erfarenhet 
För att känna igen en specifik gestalt kan erfarenhet krävas. Bilden till 
vänster i Figur 45, betyder ingenting men på grund av erfarenhet ses ett r på 
bilden till höger (Monö, 1997). 
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Figur 45 Av erfarenhet betyder bilden till vänster ingenting men bilden till höger är en r på 

svart bakgrund 

Ofullständighet 
Om en figur uppfattas som ofullständig fylls den ofta i med det som fattas 
för att skapa en helhet. I Figur 46 ses en fyrkant, inte fyra rätvinkliga hörn 
(”Polhem,” 2006 ). 

 
Figur 46 Bilden ses som en fyrkant och inte som fyra rätvinkliga hörn 

Flera av gestaltförhållandena kan summeras med termen enkelhet. 
Människan uppfattar först och främst det enkla. Symboler som skall vara 
enkla att förstå måste ha en design präglad av enkelhet (Monö, 1997).  

2.5 Interaktionsdesign 
Interaktionsdesign innebär att kunna utforma interaktiva ting så att de blir 
enkla att använda. Att designa ett gränssnitt så att det ser bra ut behöver 
nödvändigtvis inte innebära att det är användbart. Det primära för bra 
interaktionsdesign är att en applikation har ett flöde som underlättar för en 
användare när denne utför en uppgift. Användaren ska lätt kunna hitta 
information genom att ha tillgång till en tydlig navigation. 
Interaktionsdesign kan indelas i konceptuell design, gränssnittsdesign och 
beteendedesign. 

Hur interaktionen mellan förare och maskin samt andra informationskällor 
skall utformas kräver omfattande analyser. Maskinförarna behöver en 
omfattande utbildning för att utföra arbetet tillfredsställande. För att kunna 
reducera utbildningen och samtidigt minska risken för felanvändning bör 
gränssnitten utformas så intuitiva som möjligt. Designen bör omfatta 
kommunikation med omvärlden i realtid. Interaktionsdesignen bör också ta 
hänsyn till de ökade krav som ställs på operatörerna, de förväntas öka 
kunskaperna om ett miljöriktigt skogsbruk, öka färdigheterna avseende 
hanteringen av skogsmaskinerna med mera. Slutligen bör designen 
eliminera risker som uppstår vid ovanliga arbetsställningar, bristande 
kunskaper, tidspress och så vidare (Alm & Ohlsson, 2003). 

2.5.1 Konceptuell design 
Det är den första fasen i interaktionsdesignsarbetet. Här bestäms vilka krav 
produkten skall uppfylla samt vilka krav den inte skall uppfylla. Exempelvis 
kan en mobiltelefon designas så att den bara är till att ringa med och inte 
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som ett dammsugarmunstycke. Det underlättar för designern att konstruera 
rätt saker och inte fokusera på delar som kanske kan komma till användning 
någon gång. Olika koncept genereras som kan integreras i det befintliga 
systemet. Detta leder till relativt detaljerade lösningar. Koncepten kan och 
bör ha olika vägar för att komma fram till samma resultat. Exempelvis kan 
ett hålslag stansa eller borra hålen men resultat blir detsamma (Condoor, 
Jansson & Kroll, 2001). 

2.5.2 Gränssnittsdesign 
I detta kapitel presenteras teori avseende utformningen av gränssnittet. 
Adaptiva gränssnitt, principer, placering, digital och analog visning, 
symbolanvändning och alfanumerisk information tas upp först. Därefter 
kommer färganvändning, kontrast och kodning. 

Konform och ickekonform information 
Beroende på hur informationen är utformad kan den antingen vara konform 
eller inte konform med bakgrunden. Om informationen, det vill säga HUD-
bilden, överensstämmer med bakgrunden och är kopplad till bakgrunden är 
den konform med bakgrunden. Den konforma informationen och 
bakgrunden bildar en enhetlig bild för användaren. Det är en stor fördel om 
informationen är kopplad till bakgrunden och kan bearbetas ihop av hjärnan. 
Ickekonform information är inte kopplad till bakgrunden, till exempel en 
HUD som visar hastighetsmätaren i en bil. Då skall inte hjärnan koppla ihop 
informationen med bakgrunden och det är därför viktigt att informationen 
skiljer sig från bakgrunden tillräckligt mycket för att undgå 
sammanblandning (Wickens, 1997). 

Adaptiva gränssnitt 
Gränssnitten bör vara utformade så att personliga inställningar kan lagras i 
en lokal databas. Varje individ bör ha möjlighet till att anpassa gränssnitten, 
vilken information som skall visas, hur informationen skall visas och så 
vidare, till sina personliga preferenser samt till arbetsuppgiften (Alm & 
Ohlsson, 2003). 

Grundläggande principer vid design av gränssnitt  
• Att ta hänsyn till mänskliga faktorer vid design av gränssnitt 

• Återkoppling. Användaren skall se effekterna av sina handlingar 
direkt. 

• Konsekvent. Betydelsen av symbol/alfanumerisk information skall 
inte förändras. 

• Tydlighet. Ingen tvetydighet skall förekomma. 

• Enkelhet. En symbol skall maximalt representera två eller tre olika 
idéer. Mönster skall vara enkla för att underlätta användandet. 

• Otvetydighet. Symboler skall bara representera ett objekt eller en 
handling. 
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• Perceptuell likhet. Symboler som skall användas som knappar skall 
se ut som knappar (“ETSI,” 1998). 

Placering av information 
Symboler/text som används ofta bör få en framstående placering eller 
placeras nära varandra. Symboler/text som har koppling till varandra bör 
placeras ihop för att underlätta användningen. Generellt för hela bilden är att 
symbolerna/texten skall presenteras från vänster till höger eller i en cirkel 
där informationen placeras medurs. Det beror på läsvana och den analoga 
klockan (Wickens & Hollands, 2000). 

Användare av visuella displayer letar information utifrån var de intuitivt tror 
informationen är placerad. En van användare vet var informationen finns 
men en nybörjare kan riskera att leta lite var som helst på displayen. Att leta 
efter information kan också styras av det fysiska läget. De flesta användare 
vill då börja leta uppe till vänster i displayen. Det kan bero på läsvanan 
(Wickens & Hollands, 2000). 

Ju mer framträdande informationen presenteras desto viktigare anses den 
vara. Informationen som är lätt att förstå och tolka anses viktigare än 
svårtolkad information (Wickens & Hollands, 2000). 

Symbolerna ska inte placeras för långt från varandra, eftersom några 
symboler kan bli suddiga för människor som använder glasögon (Hemphälä, 
2006). 

Digital kontra analog visning 
Digital visning föredras vanligtvis om värdet skall läsas med hög 
noggrannhet eller om det är ett absolut värde. Analog visning passar bäst om 
det är en fysisk kvantitet, exempelvis längden på ett träd (Wickens & 
Hollands, 2000). 

Symboler 
Grafiska symboler skall basera sig på användarens mentala bild för 
respektive uppgift. Abstrakta funktioner är mycket svårare att representera 
eftersom inga bekanta symboler existerar. I vissa fall kan metaforer 
användas. Metaforen representerar en avbildning av hur uppgiften beter sig i 
ett verkligt fall. Metaforer kan lätt feltolkas och bör undvikas om andra 
lösningar kan användas (”ETSI,” 1998). 

Väl designade grafiska symboler kan ha följande fördelar jämfört med text 
innehållande samma information: 

• Vara mer särpräglad. 

• Betecknar effektivare spatiala kännetecken. 

• Enklare att känna igen och minnas. 

• Lättare och snabbare att lära sig när antalet symboler är få. 

• Oberoende av språk (”ETSI,” 1998). 
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Symboler kräver mindre plats när komplex information skall visas och 
semantiken samt syntaxen är vanligtvis enklare än vid användning av text. 
När mycket information skall visas på en begränsad yta är därför 
användning av symboler ett bättre alternativ (”ETSI,” 1998).  

Det finns också vissa nackdelar med symbolanvändning: 

• Begränsad förmåga att uttrycka abstrakt och/eller detaljerad 
information. 

• Finns risk för feltolkning. 

• Utbildning innan användning kan behövas. 

• Ett begränsat antal symboler kan visas samtidigt. 

• Det tar längre tid att navigera i menyer bestående av symboler 
jämfört med menyer bestående av väl valda beteckningar (”ETSI,” 
1998). 

På grund av nackdelarna bör symbolanvändning tänkas igenom noga, 
särskilt om risken för feltolkning av symboler kan medföra farliga 
situationer. Information som är komplex, abstrakt eller mångtydig bör också 
beaktas noga vid användningen av symboler (”ETSI,” 1998).  

Grafiska symboler kan kombineras med text för att underlätta för nybörjare. 
Erfarna användare kan då uppfatta symbolens mening snabbare än den 
beskrivande texten och kommer då att ignorera texten (”ETSI,” 1998). 

Symbolernas kontext  
Symboler bör vara lätta att tolka och urskiljbara gentemot andra symboler. 
Användbarheten beror på den pågående aktivitetens omständigheter, det vill 
säga kontexten. Vid utvecklingen av symboler eller i sökandet efter redan 
existerande symboler bör följande information om kontexten finnas: 

• Vilka är användarna av symbolen? Är det en grupp med specifika 
egenskaper eller allmänheten? 

• Vad för produkt eller fält skall symbolen användas inom? 

• Miljön där symbolen skall ingå bör beskrivas. Särskilt viktigt är 
specificeringen av storleken på skärmen eller antalet bildpunkter 
som finns att tillgå. 

• Målet till användaren samt detaljer kring användningen där 
symbolen används skall beaktas (”ETSI,” 1998). 

Symbolstorlek 
Det finns ingen generell rekommendation med avseende på symbolstorlek. 
Acceptabel storlek på symbolerna beror på ett antal faktorer: 

• Symbolernas kontext. 
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• Synavstånd. Det skiljer sig åt beroende på användning. Till exempel 
bör en vägskylt kunna läsas på ett mycket längre avstånd än en 
mobiltelefondisplay. 

• Symbolens komplexitet, en enkel symbol som representerar en eller 
två beståndsdelar (till exempel en av/på-knapp) kan vara av liten 
storlek och fortfarande bli igenkänd. En komplex symbol, t.ex. en 
symbol som innehåller många vinklar, måste vara större för att bli 
igenkänd.  

• Bildmediets upplösning, kontrast, fokus och glans. Till exempel har 
en gammal tv-skärm större bildpunktstorlek jämfört med en ny 
dataskärm. 

• Siktförhållanden, miljömässiga faktorer som belysning, och 
fysiologiska, samt psykologiska faktorer så som trötthet och 
arbetsbelastning påverkar siktförhållandet (”ETSI,” 1998). 

Eftersom många faktorer påverkar symbolstorleken är testning och 
utvärdering den bästa metoden för att finna den mest lämpliga 
symbolstorleken. Testpersonerna skall representera de tänkta användarna 
och testningen bör genomföras under alla tänkbara förhållanden (“ETSI,” 
1998). 

Varning 
Vid varning, bör föremål som är lätt att uppmärksamma användas, det vill 
säga föremål som är stora, skinande, mångfärgade eller som förändrar sig 
(blinkande). Irrelevant information eller hinder i synfältet gör det svårare att 
upptäcka kritisk information. Oftast är det varningssignaler som skall 
upptäckas snabbt, därför är det bra om de är färgkodade och att all övrig 
information släcks ner för att varningen skall sticka ut (Wickens & 
Hollands, 2000). 

Alfanumerisk information 
Alfanumerisk information utgörs av bokstäver och tal. För att underlätta 
läsningen av tal bör talen bestå av tre eller fyra siffror. Vid korta meningar, 
två eller tre ord långa, bör stora bokstäver användas. Vid längre text bör små 
bokstäver användas för att underlätta läsningen. Texten bör inte vara glest 
skriven för då förstörs ordbilden så att bokstäverna läses enskilt (Wickens & 
Hollands, 2000). 

Frekvent använda ord skall vara kortare än ord som används sällan. Det vill 
säga att ord som med hög sannolikhet kommer till att presenteras bör vara 
kortare än ord som med lägre sannolikhet (Wickens & Hollands, 2000). 

Den vanliga formen för uppbyggnaden av tal eller bokstäver beror på vad de 
skall användas till. Till exempel skall en etta byggas upp av ett vertikalt 
streck, inte korta horisontala streck (Wickens & Hollands, 2000). 

En ISO standard från 2002 rekommenderar en höjd på 24 bågminuter (se 
Tabell 2) för alfanumerisk text som skall läsas (Sandberg & Sennvall, 
2006). 
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Tabell 2 Rekommenderad höjd för alfanumeriska karaktärer (1 arcmin. = 1/60˚) (Sandberg 
& Sennvall, 2006). 

 

Läsbarheten på skärmen underlättas om: 

• Avståndet mellan tecken är minst en streckbredd. 

• Avståndet mellan orden på skärmen är minst ett tecken. 

• Radavståndet är minst en bildpunkt, det vill säga att avståndet 
mellan raderna inte innehåller delar av ett tecken 
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1998). 

Förhållande mellan stapelns tjocklek och dess höjd (se Figur 47) anger ett 
teckens tjocklek. Rekommendationer angående ett teckens tjocklek varierar. 
För ljusa tecken mot mörk bakgrund rekommenderas förhållandet 1:8 – 
1:10. För mörka tecken mot ljus bakgrund rekommenderas 1:6 – 1:8, det vill 
säga något tjockare tecken. Tecknet i Figur 47 är mörkt mot en ljus 
bakgrund med tjockleksförhållandet 1:5, alltså är tecknet något tjockare än 
rekommendationen (Derefeldt, Berggrund, Linde & Wikberg, 2001).   

Ett teckens bredd/höjd förhållande inverkar på läsbarheten. Vanligen anses 
ett bredd/höjd förhållande (se Figur 47) lika med 3:5 som lättläst (Derefeldt, 
Berggrund, Linde & Wikberg, 2001).  

 
Figur 47 Ett typsnitts förhållande mellan tjocklek/höjd och mellan bredd/höjd (Derefeldt, 

Berggrund, Linde & Wikberg, 2001) 
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Typsnittet bör vara utformat så att det är tydligt och lätt att läsa. Vad som 
uppfattas som lättläst beror vanligen på vilket typsnitt läsaren är van vid. 
Därför betraktas alla tydliga och vanligt förekommande typsnitt som 
lättlästa (Derefeldt, Berggrund, Linde & Wikberg, 2001). 

Färger 
Det är viktigt att inte använda för många färger på en liten yta. Displayen 
kommer då att uppfattas som rörig och svårläst. Inte mer än fem till sex 
färger bör användas på samma gång. Antal färger är beroende på uppgiftens 
komplexitet. Är uppgiften komplex bör antal färger vara mindre än fyra 
(Wickens & Hollands, 2000). 

Människan kan urskilja föremålens olika former endast på grund av 
föremålens olika färger. Himlen från marken, havet från himlen och havet 
från jorden är några exempel där de olika färgerna har stor inverkan på 
urskiljningen. Färgkodning gör att: 

• Visuell lokalisering underlättas. 

• Ett helhetsintryck skapas snabbt. 

• Ett objekts egenskaper är lättare att avgöra. 

• Reaktionstider blir snabbare. 

• Felfrekvensen reduceras (Derefeldt, Berggrund, Linde & Wikberg, 
2001). 

Undvik att använda den blå färgen i mörker. Den blå färgen upplevs starkare 
än andra färger och därmed försämrar blått ljus mörkerseendet (Hemphälä, 
2006). 

Följande färgkombinationer bör undvikas: 

• Rött och blått. 

• Rött och grönt. 

• Blått och grönt (Einerth, Borgvall, Derefeldt, Eriksson, Castor, Lif, 
Svenmarck & Svensson, 2005). 

En vetenskaplig undersökning utfört vid Umeå Universitet granskade bland 
annat hur textens och bakgrundens färg inverkade på läsbarheten. 
Testpersonerna graderade läsbarheten på en skala från ett till tio, där tio var 
lättast att läsa. Resultatet visas i tabellen nedan (se Tabell 3), där x 
representerar medelvärdet för läsbarheten. 

Tabell 3 Genomsnittlig läsbarhetsvärde för kombinationer av text och bakgrundsfärg 

Textfärg Bakgrundsfärg 

 Blå Cyan Grön Gul Magenta Röd Vit Svart X 

Blå - 8,3 8,3 8,4 8,3 7,8 8,7 3,3 7,6 
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Cyan 6,2 - 1,1 4,8 6,4 6,0 4,4 6,9 5,1 

Grön 5,8 1,3 - 5,3 5,8 7,1 5,6 8,2 5,6 

Gul 6,9 5,1 4,9 - 6,2 7,1 1,1 8,2 5,6 

Magenta 7,0 6,8 6,4 7,0 - 1,9 6,9 7,6 6,2 

Röd 7,3 6,7 6,8 8,2 2,3 - 7,6 8,5 6,8 

Vit 8,5 4,0 6,1 1,1 7,3 8,0 - 8,5 6,2 

x 7,0 5,4 5,6 5,8 6,0 6,3 5,7 7,3 6,1 

 

Utifrån Tabell 3 är de optimala färgkombinationerna mellan text och 
bakgrund med avseende på läsbarhet blå text mot vit bakgrund, vit text mot 
blå bakgrund och röd eller vit text mot svart bakgrund (Nilsson, Ohlsson & 
Rönneberg, 1983).  

Kontrast mellan information och bakgrund 
Kontrast är skillnaden i färg och ljusstyrka mellan olika ytor. Skillnader i 
ljushet, kulörton (färgton) och kulörthet (färgstyrka, mättnad) inverkar vid 
urskiljning mellan två färger. Kontrasten mellan informationen och 
bakgrunden måste vara tillräckligt hög för att betraktaren skall kunna skilja 
mellan bakgrunden och informationen. Många rekommenderar att en rand 
alltid skall användas för informationen för att undgå att den skall smälta 
samman med bakgrunden (“ETSI,” 1998). 

I den vetenskapliga undersökningen analyserades också hur kontrasten 
uppfattades vid olika färgkombinationer mellan text och bakgrund. 
Resultaten presenteras i Tabell 4. I tabellen representerar x medelvärdet för 
hur kontrasten upplevdes på en skala från ett till tio, där tio motsvarar bra 
kontrast och ett motsvarar dålig kontrast. 

Tabell 4 Genomsnittlig kontrastvärde för kombinationer av text och bakgrundsfärg 

Textfärg Bakgrundsfärg 

 Blå Cyan Grön Gul Magenta Röd Vit Svart X 

Blå - 7,6 7,6 8,5 8,0 7,8 8,4 3,8 7,4 

Cyan 5,3 - 1,3 4,6 7,9 6,4 3,9 6,8 5,2 

Grön 5,0 1,7 - 4,3 6,5 7,1 5,5 7,7 5,4 

Gul 6,9 4,7 3,8 - 5,5 6,5 1,4 7,7 5,2 

Magenta 6,0 7,3 6,8 5,2 - 1,8 6,8 6,9 5,8 

Röd 7,3 6,5 6,8 7,6 2,2 - 7,4 8,2 6,6 

Vit 8,0 3,9 5,6 1,4 6,7 7,4 - 8,6 5,9 
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x 6,4 5,3 5,3 5,3 6,1 6,2 5,6 7,1 5,9 

  

Utifrån Tabell 4 är de optimala färgkombinationerna mellan text och 
bakgrund med avseende på kontrast vit text mot svart bakgrund, blå text mot 
gul bakgrund och blå text mot vit bakgrund (Nilsson, Ohlsson & Rönneberg, 
1983).  

Kodning 
Då information ska läggas till utöver den fundamentala finns det olika 
lösningar; färgkodning, kontrastkodning, storlekskodning och kodning av 
formen är några olika lösningar.  

• Färgkodning: Färger behandlas parallellt med annan information i 
hjärnan. Resultatet blir att färgkodning nästan inte ökar 
arbetsbelastningen och därför lämpar sig väl till överflödig kodning 
av information. En färg som inte finns naturligt i bakgrunden sticker 
ut och är därför lätt att se. Olika färger har olika symbolisk mening 
för användaren och skall beaktas. Till exempel röd förknippas med 
stopp och grön förbinds med kör, ok, klart, med mera. Grupperingar 
av symboler kan enkelt göras med färgkodning (Wickens & 
Hollands, 2000).  

• Kontrastkodning: Kvantitativa variabler bör kodas med kontrast 
istället för olika färger. Till exempel kan ett havsdjup kodas genom 
att ljusblått användas när det är grunt och mörk blått användas då det 
är djupt (Wickens & Hollands, 2000). 

• Storlekskodning: Storlekskodning skall bara användas när 
displayen inte är fullproppad. Kodning av storlek kan användas för 
att visa olika värden för en variabel. Storleksskillnaden bör vara så 
att en större symbol är minst 1,5 gånger så stor som närmaste mindre 
symbol. Användaren vill oftast anse att större symboler är viktigare 
än mindre symboler (“ETSI,” 1998). 

• Kodning av formen: Tolkningen av formerna beror på erfarenhet, 
det vill säga vad användaren har lärt att associera med en särskilt 
form, samt den omedelbara uppfattningen. Standarder och 
användarstereotyper skall beaktas (“ETSI,” 1998). 

• Platskodning: Samma typ av information får olika men närliggande 
platser (positioner) på displayen för att underlätta för användaren. 
Används unik platskodning kan användaren bara lägga märke till var 
informationen visas för att veta informationens innebörd (“ETSI,” 
1998).  

2.5.3 Beteendedesign 
Beteendedesign handlar om hur väl ett föremål utformats för att stödja eller 
förenkla ett visst beteende. Att kontruera ett föremåls beteende handlar om 
att välja hur det ska uppföra sig när det används. Exempelvis kan följande 
frågor beaktas (Condoor, Jansson & Kroll, 2001): 
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Hur ska navigationen utformas för att användaren skall hitta funktioner eller 
information?  

Vilken väg skall användaren ta sig genom strukturen?  

Vilka verktyg och funktioner skall finnas tillgängliga i vilka situationer?  

Hur ska programmet hjälpa användaren att begripa vad som händer?  
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3 Genomförande 
Här redovisas genomförandet i kronologisk ordning och de metoder som 
användes i projektet. En teoretisk beskrivning av de använda metoderna ges 
i gråmarkerade rutor. 

Vilka moment som genomfördes när visas i ett Gant-schema, se Bilaga 1. 

3.1 Litteraturstudie och nulägesanalys 
För att förklara hur en HUD fungerar och för att få kännedom om 
terminologin genomfördes först en litteraturstudie. Via Linköpings 
universitetsbibliotek genomsöktes flera databaser, såsom Engineering 
Village 2, CRC Press, ENGnetBASE, Ergonomics abstracts, IEEE  Xplore, 
NTIS (National Technical Information Service), NTRS - NASA Technical 
Reports Server, ScienceDirect och Scopus. Även sökningar i Google och 
Google Scholar gjordes. För att hitta lämpliga böcker användes Libris som 
sökmotor. Som exempel på sökord användes följande ord head-up display, 
head-up display designguide/designguidelines och HUD. Författarnamn 
användes också som sökord, som till exempel R. L. Newman. När kunskap 
om HUD hade uppnåtts genomfördes en litteraturstudie över vilka 
ergonomiska problem som kan uppstå i samband med användning av HUD. 
Sökningen omfattade även litteratur som beskrev mätning av 
arbetsbelastning och simulatortestning. 

Parallellt med litteraturstudien genomfördes en nulägesanalys. Den 
genomfördes på samma sätt som litteraturstudien med samma sökord. 
Nulägesanalysen genomfördes för att se om det fanns lämplig teknik och 
lösningar på dagens marknad. Analysen skulle också ge svar på vilken 
teknisk riktning som HUD-teknologin går mot, d.v.s. vilken teknologi som 
utvecklas och provas för att konstruera morgondagens HUD. 

3.1.1 Ergonomi beträffande HUD 
All litteratur beträffande ergonomi i samband med HUD omfattar endast 
flyg och bilar. Även om problemställningen är annorlunda i en 
skogsskördare kan en del information från flyg- och bilstudier användas. 
T.ex. sitter föraren i en skogsskördare i en form av cockpit (hytten). Föraren 
i en bil kan ha samma bakgrund (skog) och även samma ljusförhållanden 
som för en skogskördarförare. Båda fordonen använder strålkastare när det 
är mörkt. Den största skillnaden är att både flyg och bil rör sig framåt när en 
HUD används till skillnad från skogsskördaren som står stilla. Det gör att 
problemställningen blir lite annorlunda för en skogsskördare. Det viktigaste 
är att föraren kan läsa informationen snabbt och att HUD-bilden inte döljer 
något som föraren behöver se, det vill säga att HUD-bilden inte gör 
apteringen svårare. 

3.2 Optimal HUD i skördare 
Utifrån nulägesanalysen konstruerades en tänkt optimal HUD för skördare. 
På grund av begränsningar i tid och budget kunde inte denna lösning 
genomföras. 

https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://www.engineeringvillage2.org/
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://www.engineeringvillage2.org/
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://www.bibl.liu.se/databas/crc.htm
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://www.engnetbase.com/
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://ergonomics.metapress.com/
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://www.ieee.org/ieeexplore/
http://www.ntis.gov/search/advanced.asp
http://ntrs.nasa.gov/
http://ntrs.nasa.gov/
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://www.sciencedirect.com/
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://www.scopus.com
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HUD:n skall kunna placeras in i skördaren utan att förarens utrymme blir 
mindre. Den skall kunna visa alla färger under alla ljusförhållanden samt 
klara av påfrestningarna som uppstår vid drivning. Det virtuella avståndet 
skall vara mellan 2,5 och 6 meter. Med avseende på betraktningsboxen är 
det vertikalleden som är kritisk. Till exempel om en HUD är anpassad för en 
lång förare kan det hända att en kort förare inte ser HUD-bilden för att 
denna befinner sig under betraktningsboxen. Detta kan lösas genom att 
betraktningsboxens vertikalled är stort, ungefärligt 0,5 meter eller att ögats 
virtuella referenspunkt kan justeras i vertikalled. I nuläget är det justering av 
ögats virtuella referenspunkt som är genomförbart. Betraktningsboxen borde 
vara 15 cm i sidled, 15 cm i vertikalled och 30 cm i horisontalled (2 Teori). 

En lösning kan vara att modifiera Siemens-VDO:s HUD för personbilar. 
Utrymmet HUD:n upptar i en personbil bör vara ungefärligt lika med det 
utrymmet som en skördare har att tillgå under HDD:en i en Valmet. 
Ljuskällan är en LED med ljusstyrkan 500 000 cd/m2 och kommer därför att 
räcka under alla ljusförhållanden. En sensor som mäter ljusstyrkan kring 
aggregatet och anpassar HUD-bildens ljusstyrka efter ljusförhållandena bör 
användas (2.2.6 Bildkällor - Lysdioder). 

En 1,6 tum TFT-LCD skärm som kan visa alla färger placeras framför 
ljuskällan. Ett antal linser och speglar används så att HUD-bilden speglas i 
vindrutan. Linserna och speglarna ser till att det virtuella avståndet är 
mellan 2,5 och 6 meter, att storleken anpassas till det virtuella avståndet och 
att HUD-bilden inte blir förvriden (2.2.5 HUD Specifikationer – Virtuellt 
avstånd; 2.2.6 Bildkällor - Lysdioder). 

Vindrutan måste troligen modifieras så att ingen dubbelbild uppstår. En 
annan lösning är att använda en stråldelare för att spegla HUD-bilden. 
Används en stråldelare kan utrustningen installeras i gamla skördare också. 

3.3 Konstruktion av HUD demonstrator 
Här redovisas konstruktionsprocessen, vilka komponenter som valdes och 
varför komponenterna valdes. 

För att få en enkel, relativt billig och användbar HUD-demonstrator gjordes 
konstruktionen så enkel som möjligt. Konstruktionen baserades på Siemens-
VDO:s lösning. Till demonstratorn användes en 15" LCD skärm med 
upplösningen 1024*786 och ljusstyrkan 1600 cd/m2, ytspeglar, en 
stråldelare med 70 % transmission och 30 % reflektion samt en bärbar dator. 

En rad olika krav ställdes på hårdvaran för att HUD:n skulle fungera. Det 
viktigaste var att hårdvaran skulle kunna installeras i en skogsskördare. 
Vidare måste bildkällan fungera med skogskördarens elförsörjning (med 
eller utan adapter) och vara kompatibel med en PC, på grund av att en 
bärbar PC skulle användas för att kunna generera gränsnitten. 

3.3.1 Konstruktionskriterier 
Utgångspunkten för konstruktionen var Konstruktionskriterielistan för 
HUD-teknologin hämtad från rapporten Engreppsskördare med Head-Up 
Display (Dillekås & Järrendal, 2006). Denna kriterielista modifierades för 
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att passa en HUD-demonstrator. Efter undersökningar samt ett tidigare 
studiebesök hos Siemens-VDO lades tre kriterier till listan och ett togs bort 
("att hårdvaran skal ta upp liten plats"). Kriterierna som lades till var att 
demonstratorn skulle kunna byggas utan hjälp från en tillverkare av HUD, 
inga linser skulle användas och kostnaderna skall vara måttliga. 
Konstruktionskriterielistan presenteras i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5 Konstruktionskriterielistan för HUD demonstrator 

Kriterie 
nr 

Kriterium Krav=K 

Ö.mål=Ö 

1.  Den skall enkelt kunna installeras i en engreppsskördare K 

2.  Skall kunna konstrueras utan experter K 

3.  Demonstratorn skall inte kosta för mycket  K 

4.  Det virtuella avståndet skall minst vara 2,5 meter K 

5.  Det virtuella avståndet skall kunna ställas in mellan 2-6 m Ö 

6.  Klara av skakningar och vibrationer  K 

7.  Kunna visa alfanumerisk information samt symboler K 

8.  Kunna visa animationer K 

9.  Kunna visa olika färger K 

10.  HUD informationen skall kunna läsas av vid alla 
ljusförhållanden 

Ö 

 

Kommentarer till konstruktionskriterielistan: 
1. Konstruktionen måste vara sådan att den enkelt kan placeras i och 

lätt plockas i och ur hytten på en skogsskördare. Två personer skulle 
kunna installera HUD demonstratorn på en halv timme. Det skulle 
också gå lika snabbt att plocka ur den. En Valmet 941 valdes för 
försöken i fält. 

2. Att HUD-demonstratorn skulle kunna konstrueras och tillverkas utan 
experthjäp. 

3. Det fanns en begränsad budget. 

4. Enligt teorin var det lämpligt med ett virtuellt avstånd på 2,5 meter 
eller mer (2.2.5 HUD specifikationer – Virtuellt avstånd).  

5. Att det skulle vara önskvärt att utvärdera vilket avstånd som är 
lämpligast i en verklig miljö. 

6. Vibrationerna i en skogsskördare är betydliga vid drift. 
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7. De olika gränssnitten som testades hade alfanumerisk information 
och symboler. 

8. Tre av HUD-koncepten (Koncept 0, 2 och 3) har någon form av 
animation. 

9. Alla HUD-koncepten har flera färger. Det var också önskvärt att 
kunna testa olika färger och färgkombinationer i en verklig miljö. 

10. Det var önskvärt att demonstratorn skulle kunna visa en synbar bild 
under alla ljusförhållanden. 

3.3.2 Val av komponenter 
Här presenteras valen av demonstratorns komponenter och grunderna för 
valen. Utifrån konstruktionskriterielistan samt teoridelen om HUD 
konstruerades HUD demonstratorn. 

Linser 
För att uppfylla konstruktionskriterium nummer två, se Tabell 5, bestämdes 
det att inga linser skulle användas eftersom de är kostsamma och svåra att 
installera. Det krävs en expert för att placera linserna på rätt plats. Vidare 
skulle demonstartorn bli för dyr och det skulle inte hinnas med att göra en 
sådan lösning inom tidsramen för projektet (2.2.4 Olika HUD tekniker). 

Val av stråldelare – refraktionsstråldelare 
För att HUD:n skulle vara enkel och billig valdes en stråldelare som inte 
påverkar det virtuella avståndet, det vill säga att demonstratorn blev en 
refraktions-HUD. Stråldelare som används i en reflektions-HUD och 
diffraktions-HUD påverkar det virtuella avståndet och är dyra (2.2.4 Olika 
HUD tekniker). 

Den stråldelare som valdes levererades av Teknooptik och hade måttet 254 
x 356 x 3 mm med 70 % transmission och 30 % reflektion. Det hade räckt 
med en mindre stråldelare (se Bilaga 2), men eftersom de levereras i 
standardstorlekar fanns det bara den att välja på. Rispapper eller linneduk 
och kemisk ren bensin eller aceton används för att rengöra ytan Används 
något annat repas ytan (Alvfors, 2006). 

För att stråldelaren skulle kunna installeras i en skördare användes en 
specialgjord metallram och olika fästen. Kring den nedre kanten på 
stråldelaren fästes en gummilist och sedan metallramen utanpå gummilisten 
för att hålla upp stråldelaren i skördaren. Med hjälp av fästena kunde 
stråldelaren fixeras framför föraren. 

Fästen till stråldelaren hade en kulled för att underlätta inställningen av 
stråldelaren i förhållande till föraren och bildkällan. 

Virtuella avståndet – variabelt mellan två och sex meter 
Eftersom inga linser används och att valet föll på en refraktionsstråldelare 
medförde detta att det virtuella avståndet enbart blev beroende av avståndet 
mellan förarens ögon och bildkällan. 
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För att uppfylla konstruktionskriterium nummer fyra och fem, se Tabell 5, 
bestämdes det att det virtuella avståndet skulle kunna varieras mellan två 
och sex meter för att kunna utvärdera vilka avstånd som var lämpligast. Två 
meter valdes för att det är det optimala läsavståndet för människor med 
nedsatt syn (2.4.1 Ögat – Det åldrande ögat). Sex meter valdes för att det är 
lika med optisk oändlighet (2.2.2 Optisk konfiguration – Det virtuella 
avståndet). 

Val av bildkälla – 15" skärm 
För att uppfylla konstruktionskriterium nummer sex, se Tabell 5, behövde 
bildkällan klara vibrationer. Skärmar och projektorer undersöktes som 
möjliga lösningar men projektorer uteslöts eftersom de inte tål skakningar, 
lampan skakar sönder. Projektorn kräver dessutom en yta för 
bakprojektionen, som kommer att försvaga ljusstyrkan så mycket att 
lösningen blir olämplig. Skärmar blev således det enda alternativet. 

För att uppfylla konstruktionskriterium nummer sju, åtta och nio se Tabell 5, 
behövde bildkällan kunna visa färger, animationer och alfanumerisk 
information. En färgskärm blev således det enda alternativet. 

Eftersom linser inte används behövdes en skärm som kunde generera en 
tillräckligt stor bild. Det vill säga att HUD-bilden på skärmen behövde 
kunna läsas på sex meters avstånd, eftersom det största virtuella avståndet 
var lika med sex meter. Utifrån Koncept 1 uppskattades det räcka med en 15 
tums skärm. Teckenstorleken på de andra koncepten behövde då ändras så 
att de också blev läsbara på sex meter. 

Upplösningen för bildkällan måste vara tillräckligt hög, annars kommer 
HUD-bilden att upplevas som grynig. Eftersom HUD-bilden täcker hela 
bildskärmens yta vid ett virtuellt avstånd lika med två meter är det fall som 
kräver högst upplösning. Det innebär att upplösningen på en 15” skärm 
måste vara minst 437 x 437 bildpunkter (2.2.5 HUD specifikationer - 
Upplösning). 

Ljusstyrka – så hög som möjligt 
För att uppfylla konstruktionskriterium nummer tio, se Tabell 5, måste 
kontrasten mellan HUD-bilden och bakgrunden vara tillräckligt stor. Enligt 
teorin skall en HUD kontrast lika med 1,2:1 vara tillräcklig. Kontrasten 
bestäms av bildkällans ljusstyrka, stråldelarens transmission samt 
förlusterna som uppstår mellan bildkällan och stråldelaren (2.2.5 HUD 
specifikationer – Luminans och kontrast). 

Skärmens ljusstyrka behövde kunna justeras för att kunna anpassas till olika 
ljusförhållanden. Exempelvis vid mörka förhållanden var det viktigt att inte 
HUD-bilden bländade föraren (2.2.5 HUD specifikationer – Luminans och 
kontrast). 

För att uppfylla konstruktionskriterium nummer tio, se Tabell 5, behövde 
skärmen ha en ljusstyrka lika med 17800 cd/m2 inräknat förluster på 73 % 
enligt teorin om HUD i flygplan. Denna siffra beräknades utifrån det 
ljusaste förhållandet, det vill säga solbelyst snö och en stråldelare med 70 % 
transmission. Inga standardskärmar hittades som uppfyllde detta 
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luminanskrav därför undersöktes om det var möjligt att modifiera en skärm 
så att den blev tillräckligt ljusstark (2.2.5 HUD specifikationer – Luminans 
och kontrast).  

En bärbar dator plockades isär och ljusstyrkan från skärmens bakljus mättes 
upp. Bakljuset var ett tunt lysrör med ljusstyrkan 5000 cd/m2. Tanken var att 
kunna ersätta detta bakljus med en starkare ljuskälla. Exempelvis har ett 
vanligt lysrör en ljusstyrka på ca. 10000 cd/m2. Problemet blev då att 
värmeutvecklingen från en starkare ljuskälla kommer att förstöra LCD 
skärmen. 

Användningen av en Fresnel-lins undersöktes för att kunna öka ljusstyrkan 
från skärmen. Dessutom kunde en mindre skärm väljas vid användningen av 
en Fresnel-lins. Resultatet blev att en Fresnel-lins inte kunde användas 
eftersom HUD-bildens bildpunkter kommer att bli förvridna gentemot 
bildkällans bildpunkter, d.v.s. HUD:n kommer att visa en förvriden bild. 

För att undersöka om en ljussvagare skärm kunde användas utfördes fyra 
luminansmätningar utomhus vid olika ljusförhållanden. Luminansmätaren 
bestämde luminansmedelvärdet i bottenarean på en kon med 36 graders 
toppradie projicerad rakt ut ifrån linsen på framsidan. De värden som erhölls 
presenteras i Tabell 6 (för beräkningar se Bilaga 3). 

Tabell 6 Luminansmätningar och motsvarande ljusstyrka på skärm 

Uppmätt ljusstyrka Skärmens ljusstyrka 

300 cd/m2 (molnigt), 160 cd/m2 

570 cd/m2 (molnigt), 300 cd/m2 

1230 cd/m2 (molnigt) 640 cd/m2 

1800 cd/m2 (soligt), 930 cd/m2 

 

Det vill säga att under motsvarande förhållanden som i Tabell 6 kommer en 
skärm med ljusstyrkan 930 cd/m2 att fungera. 

I och med att inga standardskärmar uppfyllde luminanskravet och att en 
skärm med ljusstyrka lika med 930 cd/m2 skulle fungera under de uppmätta 
förhållandena, riktades sökandet in på att hitta en standardskärm med så hög 
ljusstyrka som möjligt. 

Val av skärm – Tranmissiv TFT LCD 
För att bara HUD-informationen skulle synas på stråldelaren, inte färgen 
(svart) kring informationen (siffrorna, texten och bilderna), fick skärmen 
inte projicera svart färg. Olika typer av skärmar uppfyller kravet på att inte 
projicera svart ljus, CRT, DMD och LCD. På grund av pris och 
tillgänglighet undersöktes bara olika LCD alternativ. Det finns tre olika 
typer av LCD, reflektiv, transmissiv och transflektiv. Möjliga alternativ i en 
skördare är transmissiv och transflektiv. En reflektiv LCD skärm kommer 
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inte att fungera i mörker. De transflektiva skärmarna som undersöktes hade 
för dålig reflektiv kapacitet och hade därför lägre ljusstyrka än transmissiva 
skärmar. Transmissiva skärmar var därför det enda alternativ som återstod. 

Skärmen som valdes var en 15'' TFT LCD skärm (304*228mm) med 
ljusstyrkan 1600cd/m2 och upplösningen 1024 x 768 (antal bildpunkter) 
utvecklad för användning i fritidsbåtar. 

Fältundersökning 
För att ta reda på måtten i hytten och se hur det ser ut i en Valmet 941 
gjordes en fältundersökning. Valmet 941 valdes eftersom den är den största 
av skördarna som Komatsu Forest tillverkar. Fältundersökningen utfördes 
ute på ön Gräsö i Uppland den 3 oktober 2006. Hytten fotograferades och 
mättes upp. Ljusmätningar gjordes inuti hytten med en luminansmätare. 
Eftersom inga av mätningarna i hytten överskred de redan gjorda 
luminansmätningarna noterades inte resultatet men det slogs fast att en 
skärm med luminansen 930 cd/m2 teoretiskt skulle fungera under de aktuella 
förhållandena (molnigt väder) som rådde vid mätningen. 

 

Låda 
För att uppfylla konstruktionskriterium nummer ett, se Tabell 5, 
konstruerades en låda som innehöll skärm och speglar. På grund av att 
solljuset ofta har mycket högre luminans än skärmen kan direkt solljus göra 
skärmen oläslig. Därför valdes en konstruktion som kapslade in skärmen 
och som motverkade att solstrålarna skulle speglas i förarens ögon. 

Konstruktionskriterium nummer fyra och fem, se Tabell 5, uppfylldes med 
att konstruktionens speglar kunde justeras så att det virtuella avståndet 
kunde ändras mellan två och sex meter. Till exempel för att uppnå ett 
virtuellt avstånd lika med sex meter speglades ljuset från skärmen så att 
ljusets färdväg innan stråldelaren blev 5,4 meter. Avståndet mellan 

I en fältundersökning ingår observation, intervju och/eller informella 
samtal. Undersökningen sker på plats, ute på fältet, och ger direkt 
erfarenhet. Eftersom det kan vara mycket information på en gång, kan en 
checklista vara nödvändig: 

Miljön. Hur ser miljön ut och/eller vilken är kontexten? 

Deltagarna. Beskriv vilka som är närvarande i en situation. Antal och vilka 
roller personerna innehar. 

Aktiviteter och samspel. Vad händer här? Finns det någon ordningsföljd och 
hur kopplas människor och aktiviteter samman? 

Frekvens och varaktighet. När började en speciell situation och hur länge 
håller den på? Är situationen unik eller återkommande? 

Svårfångade faktorer. Mindre uppenbara händelser såsom oplanerade 
aktiviteter och vad som inte händer (framför allt om det borde ha hänt) 
(Nilsson, 1994). 
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stråldelaren och förarens ögon uppskattades till 0,6 meter det vill säga att 
det totala virtuella avståndet blev sex meter. 

De första speglarna (vanliga speglar) gav upphov till en dubbelbild och 
därför införskaffades s.k. ytspeglar. Glasskiktet på en vanlig spegel, som är 
framför den reflekterande ytan, ger upphov till en dubbelbild eftersom 
bilden reflekteras dels i glasytan och dels i den reflekterande ytan. På 
ytspeglar sitter den reflekterande ytan ovanpå glasskiktet och därför skapas 
ingen dubbelbild. 

Lådan byggdes av Komatsu Forest i Umeå. Önskemålet var att det virtuella 
avståndet skulle kunna ställas in mellan 2-6 meter men det kunde inte 
uppfyllas. Det virtuella avståndet kunde ställas in på två olika avstånd, 
uppskattningsvis 4,0 och 4,8 meter. 

Lösningen med ett antal speglar och en stråldelare gjorde att bilden från 
skärmen speglades ett antal gånger (stråldelaren fungerar som en spegel), 
vilket innebar att HUD-bilden blev spegelvänd. Därför måste skärmen visa 
en spegelvänd bild för att användaren skall kunna se en rättvänd bild från 
stråldelaren. Problemet löstes genom att spegelvända all 
apteringsinformation, alla symboler och all text spegelvändes. 

Ett annat problem som uppstod var att HUD bilden blev sned på 
stråldelaren. Det löstes genom att bilden roterades på skärmen. 

3.4 Simulatortest 
För att hitta ett lämpligt gränssnitt för HUD-bilden genomfördes ett 
simulatortest. Fyra olika gränssnitt, Koncept 0, 1, 2 och 3, testades av 13 
skördarförare. Ett enkelt placeringstest utfördes också för att hitta lämplig 
position för HUD-bilden. 

3.4.1 Deltagare 
Tretton skördarförare i åldern 30-58 år från olika delar av Sverige, tre från 
övre Norrland, fem från nedre Norrland samt fem från Svealand. Alla körde 
eller hade kört Valmet 941 förutom en förare som körde en John Deere 
skördare. Alla var erfarna förare med en skogsmaskinerfarenhet på mellan 
åtta och 36 år, varav erfarenheten med Valmetskördare var mellan 1,5-18 år. 
Tre stycken hade defekt färgseende, röd-grön färgblindhet, resterande hade 
perfekt färgseende. En hade erfarenhet av simulatorkörning och fyra hade 
erfarenhet av dataspel. 

3.4.2 Utrustning 
Här listas den utrustning som användes till testet. En simulator, en mätstock, 
Husky Hunter2, Ishiharas färgtest, fyra koncept samt blanketter 
innehållande bland annat NASA TLX. 

Simulator 
Simulatorn på Skogforsk, som användes vid testerna, är tillverkad av Oryx 
Simulations AB och är finansierad av stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons 
Forskningsfond. Simulatorn består av tre projektionsdukar, tre projektorer, 
dataenhet och en förarstol, samt förarmiljön från Valmets skördare. 



   

 65 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

Projektionsdukarna är rektangulära med måttet 1.90 x 1.40 meter och sitter 
monterad framför, till höger och till vänster om förarstolen. Varje duk 
belyses av en projektor med 3500 ANSI lumens med upplösning 
1400*1050. Förarstolen och förarmiljön som sitter centralt mellan dukarna 
är från Valmets  engreppsskördare och är fast monterad. Simulatorn kan 
användas både för skotare, drivare och skördare.  

De mest betydelsefulla skillnaderna mellan simulatorn och en verklig miljö: 

• I simulatorn är hytten fast och påverkas inte av rörelser som 
genereras när användning sker av till exempel kranen. 

• Föraren i simulatorn får begränsad taktil perception, det vill säga han 
känner till exempel inte av vibrationer. 

• Det är konstanta väderförhållanden. 

• Röta är det enda fel träden kan ha, till exempel krökar och klykor 
finns inte. 

• Sämre djupseende, det är svårt att bedöma avstånd i en 
tvådimensionell värld. 

• Kvistning sker problemfritt, det finns inga grova kvistar som 
aggregatet inte klarar av att kvista med vanlig matarhastighet. 

• Trädens kvistar är jämnt fördelade kring stammen, vanligtvis är 
trädens grenar större i söderriktning. 

För att simulera en HUD blev en bild projicerad direkt på duken. Eftersom 
simulatorn inte var utrustad med någon HUD. Det skulle ha varit bättre att 
använda en riktig HUD men eftersom testerna skulle utvärdera ett lämpligt 
gränssnitt och dess placering ansågs denna lösning som tillräcklig bra. 

Skogen som förarna testades i bestod av 20 träd, sju granar, åtta tallar och 
fem lövträd (björk). Träden var numrerade från ett till tjugo och alla träd 
hade inga fel, såsom krökar, röta eller annat. Data till skogen som förarna 
övade i var hämtad från en verklig skog, ett bestånd i Norduppland. 

För att optimera användandet av simulator som metodverktyg finns det 
några saker som kan tas hänsyn till för att kvalitén på testen ska förbättras. 
Prestationen hos föraren kan förbättras genom att öka antalet objekt i 
simulatormiljön. Kvalitén på bilden ökar naturligtvis också simulatorns 
effektivitet men när det gäller förmågan att uppskatta höjdskillnad i 
simulatorns miljö är det bättre att ha många objekt än realistiska objekt 
(Charlton & O´Brien, 2002). 

Den upplevda positionen för ett objekt påverkar också simulatorns 
effektivitet. Genom att artificiellt lägga fokus på objekten i oändligheten i 
simulatormiljön skapar de en illusion av att vara distanserade. Detta skapar 
en överskattning av djup som kan kompenseras genom att förstora upp 
objekten 1.25 gånger (Charlton & O´Brien, 2002). 
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Naturtrogen rörelse i simulator, exempelvis att stolen rör sig, ger möjlighet 
för användaren att involvera fler av sina sinnen. Eftersom hjärnan även 
integrerar rörelse i sin verklighetsuppfattning leder detta till att användaren 
bättre förbereder sig för verklig miljö (Charlton & O´Brien, 2002). 

Illamående för användaren kan uppstå vid simulatorkörning och detta beror 
oftast på att hjärnan registrerar rörelse snabbare än bilder. För att kringgå 
detta kan simulatorn ställas in så att den visuella informationen visas 
aningen före informationen som härrör från rörelsen (Charlton & O´Brien, 
2002). 

Ovaskainen gör gällande att apteringen av ett träd i en verklig miljö tar 
mellan 50-80 % längre tid än i en simulator. Detta är mycket individuellt 
från simulator till simulator och beror på hur verklighetstrogen 
simulatormiljön är och förarnas simulatorvana (Ovaskainen, 2004).  

Tidsstudier gjorda i Skogforsks simulator mellan en verklig och simulerad 
skog visade på att differensen i tidsåtgång var endast ± 4 %. Vilket motsäger 
ovanstående påstående (Löfgren, 2006). 

Mätstock 
En mätstock användes för att mäta avståndet mellan förarnas ögon och taket 
i simulatorn för att kunna ställa in HUD-bildens position. 

Tidsstudiedatorn Husky Hunter2  
För att mäta tiden för de olika momenten vid apteringen användes en 
fältdator, Husky Hunter2 med programvaran siwork3. För att undersöka om 
en HUD påverkade apteringstiden gjordes en tidsstudie under 
gränssnittstestet. Husky Hunter2 programmerades för att mäta totalt åtta 
olika tider under apteringen. Tiden mellan fällningen (då föraren började 
såga av trädet) och kvistningen av trädet, tiderna mellan kapningarna av 
stammen (sex stycken) samt en övrig post där all annan tid placerades. På 
grund av att de längsta träden kapades upp i sex olika längder behövdes sex 
olika tidsintervall. 

Den totala tiden för ett pass mättes inte eftersom aptering av tjugo träd tar 
för kort tid för att kunna dra några slutsatser rörande effektiviteten (Nordén, 
2006). 

Färgtest 
Människor uppfattar färger på olika sätt och vissa människor kan inte 
uppfatta alla färger. Vid genomförandet av visuella bedömningar är det 
därför viktigt att först undersöka förarnas färgseende. Det gjordes med hjälp 
av Ishiharas färgtest, se Bilaga 4. Färgblindhet påvisas om föraren inte 
uppfattar siffran i cirkeln. 
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Ishiharas färgtest innefattar ett antal bilder, där varje bild är uppbyggd av en 
cirkel fylld med olikfärgade punkter. I cirklarna finns punkter bestående av 
andra färger än resten av cirkeln som bildar en siffra (se Figur 48). 
Färgblindhet påvisas om testpersonen inte uppfattar siffran i cirkeln. I cirkeln 
till höger, Figur 48, testas röd -grön färgblindhet, i cirkeln i mitten testas 
avvikande färgseende och cirkeln till höger ska såväl normalseende som alla 
med någon sorts avvikande färgseende kunna läsa siffran (Terrace, 
Waggoner, 2006). 

 
Figur 48  

Bilder i Ishiharas färgtest. (© Toledo Bend) 

Koncept 
Fyra olika gränssnitt, kallade Koncept 0, 1, 2 och 3 (se Tabell 7 och Bilaga 
5), testades. Koncepten hämtades från den föregående Arbetsrapporten 625, 
2006, Engreppsskördare med Head Up Display. Den rapporten hade i sin tur 
hämtat Koncept 0 från Arbetsrapport 599, 2005, Head-Up Display i 
engreppsskördare. Koncept 0 hade därför utvärderats två gånger tidigare (av 
två olika förare) och koncepten 1 t.o.m. 3 hade utvärderats en gång tidigare 
(av en förare). Eftersom de tidigare utvärderingarna av koncepten var 
genomförda med litet antal förare behövdes studier med fler förare göras för 
att få ett mer tillförlitligt resultat. 

Den gemensamma informationen som Koncepten visade var Valt träslag, 
sortiment, diameter, stamkvalitet, vald längd, utmatad längd och kap ute. 
Koncept 1, 2 och 3 visade också varning om något skulle bli fel på 
maskinen. Koncept 0 däremot visade information om frikap, extra 
klämtryck, färgmärkning, grovkvistning, Anti Traction Control och tvåfart 
utöver den gemensamma informationen. De symbolerna användes inte, de 
var bara illustrerade. 

Tabell 7 De fyra gränssnitten som testades 

Koncept 0 Koncept 1 
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Koncept 2 

 

Koncept 3 

 
 

Blanketter 
Fem blanketter användes i simulatortestet. Blankett ett, Bakgrundsfrågor, 
undersökte förarnas bakgrund (se Bilaga 6). Blankett två, NASA TLX,  
undersökte förarnas subjektiva arbetsbelastning med hjälp av NASA TLX-
metoden (se Bilaga 7). I blankett tre, Koncept- och Objektutvärdering, 
jämförde förarna de olika koncepten och konceptens objekt med det 
befintliga Valmet Maxi gränssnittet (se Bilaga 8). Noll poäng motsvarar 
Valmet Maxi gränssnittet, det vill säga att ett koncept med pluspoäng anses 
vara bättre än Valmet Maxi och ett koncept med minuspoäng anses vara 
sämre. På blankett fyra, Symbolutvärdering, jämförde förarna konceptens 
olika symboler (se Bilaga 9). På blankett fem, Konceptjämförelse & 
Placering, gjorde förarna en gradering av koncepten, samt lämnade 
synpunkter på HDD och ett placeringstest (se Bilaga 10). 

NASA TLX 
För att värdera arbetsbelastningen användes NASA TLX, där förarna fick 
utvärderade arbetsbelastningen utifrån sex dimensioner.  

För att göra testet lite snabbare förenklades det litet från dess ursprungliga 
form. De parvisa jämförelserna av dimensionerna togs bort, eftersom det har 
visat sig att ett viktat resultat är samma som ett resultat som inte är viktat. 
För att kunna göra en jämförelse med verkligheten graderade förarna 
dimensionerna i simulatortestet med en HDD och mot ett motsvarande tänkt 
pass i verkligheten. Utvärderingen gjordes efter att passet med en HDD 
hade genomförts i simulatorn. Den 20-gradiga skalan för skattningen av 
arbetsbelastningen byttes ut mot en mer hanterbar 7-gradig skala  för att 
underlätta både för förarna och vid utvärderingen. 

NASA TLX är en förkortning av National Aeronautics and Space 
Administration Task Load Index. Task Load Index (TLX) och kan översättas 
med arbetsbörde index. Det är en metod för att subjektivt mäta 
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arbetsbelastningen. I NASA TLX definieras arbetsbelastningen som "priset 
som användaren måste betala för att uppnå en specifik prestationsnivå". Den 
subjektiva upplevelsen av arbetsbelastningen värderas utifrån sex 
dimensioner som sedan viktas. De sex dimensionerna är: mentala krav, 
fysiska krav, tidskrav, prestation, ansträngning och stressnivå. Se Bilaga 7 
för en beskrivning av varje dimension (Gawron, 2000). 

Testdeltagarna börjar med att parvis jämföra de sex dimensionerna med 
varandra. De dimensioner som bidragit mest till arbetsbelastningen under 
uppgiften markeras. Utifrån denna jämförelse viktas dimensionerna av 
testpersonalen. Vidare skattar testdeltagarna dimensionerna genom att 
markera sin upplevelse av uppgiften på en 20-gradig skala. Skalan är 
utformad som en linje mellan punkterna låg och hög. Slutligen summeras 
resultaten av testpersonalen. Viktningarna multipliceras med motsvarande 
skattningar och resultaten adderas till en summa. För att få ett viktad 
medelvärde på arbetsbelastningen divideras summan med det totala 
viktvärdet (Gawron, 2000). 

 

3.4.3 Genomförande 
Först genomfördes ett färgtest, därefter tränade förarna i tjugo minuter  i 
simulatorn, för att vänja sig och lära känna simulatorn, innan koncepttesten 
började och sist genomfördes ett placeringstest. Träden apterades i 
nummerordning med början från ett. Vid testerna instruerades förarna att 
aptera träden åt olika håll, vartannat träd till höger och vartannat träd till 
vänster, därför att i ett verkligt fall apteras träden åt olika håll och därför 
undveks det att apteringen bara skedde åt ett håll. Det första trädet apterades 
alltid till vänster (matades från höger mot vänster). Förarna instruerades att 
de kunde göra uppehåll när som helst om de blev illamående. 

Färgtest 
Förarna genomförde Ishiharas färgtest. Därefter indelades förarna i tre 
kategorier, normalseende, avvikande färgseende samt fullständig färgblinda. 

Simulatorträning 
Förarna tränade i 20 minuter för att vänja sig vid simulatorn. För att undvika 
att testresultaten skulle påverkas av att förarna "lärde" sig miljön utfördes 
träningen i en annan miljö än i själva testmiljön. Träningen genomfördes 
med HDD.  

Koncepttest -gränssnittstest 
Testen bestod av fem olika pass. I varje pass skulle förarna aptera 20 träd i 
en bestämd följd så snabbt som möjligt. Pass ett genomfördes med HDD 
och passen två t.o.m. fem med respektive HUD-koncepten 0, 1, 2 och 3 (se 
Bilaga 5). Det koncept förarna började med under pass två varierades så att 
förare ett började med Koncept 1, förare två började med Koncept 2, och så 
vidare. Konceptens inbördes följd var konstant, Koncept 2 följdes av 
Koncept 3, Koncept 3 följdes av Koncept 0 och så vidare. Det gjordes för att 
förarna inte skulle få samma inlärningsförlopp. 
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Innan varje pass med HUD presenterades det koncept som skulle utvärderas 
på ett papper för förarna, se Tabell 7. Valt träslag, sortiment, diameter, 
stamkvalitet, vald längd, utmatad längd, kap ute och varning identifierades 
men det gavs inga förklaringar avseende hur koncepten fungerade för att 
skapa en minnesbild hos föraren. Under utvärderingen av HUD släcktes den 
befintliga HDD:n ned i simulatorn för att förarna inte skulle kunde avläsa 
informationen på den. 

Förarna började med att manuellt aptera fem träd. Därefter förklarades 
konceptet en gång till för att säkerställa att förarna kunde använda konceptet 
på rätt sätt. Efter förklaringen apterade förarna de 15 sista träden 
automatiskt, det vill säga de använde automatknappen som sitter på vänster 
styrspak. Fyra av de 13 förarna apterade inte de sista 5 träden i varje pass på 
grund av att de blev illamående. Mellan apteringarna kunde förarna 
kommentera gränssnitten, det vill säga en ostrukturerad intervju 
genomfördes. Apteringstiden under passet uppmättes. 

Efter varje pass fyllde förarna i NASA TLX blanketten och  Koncept- och 
Objektutvärdering-blanketten. Slutligen avslutades testet med att förarna 
fyllde i blanketten Symbolutvärdering. 

Placeringstest 
Efter koncepttesterna testades var förarna ansåg att en HUD borde placeras 
på vindrutan. Koncept 1, användes som testkoncept för att det antas vara 
mest familjärt eftersom det i princip har samma uppbyggnad som 
gränssnittet Maxi Harvester i en Valmet 941. Av samma anledning som att 
den befintliga HDD:n är placerad mitt framför föraren, testas HUD:s 
placering bara längs den mittersta vertikala delningslinjen. Eftersom 
aptering sker både till vänster och höger om skogsskördaren måste föraren 
titta åt både höger och vänster vid apteringen. Föraren skiftar fokus mellan 
aggregatet/trädstammen och HDD:n vid apteringen. Avståndet bör vara så 
kort som möjligt och därför placeras HUD:n längs den vertikala 
delningslinjen.  

Den nedre delen av vindrutan prioriterades eftersom den övre delen av 
vindrutan kan vara olämplig för placering eftersom solljuset kan störa 
föraren. Den nedre delen av vindrutan utgör det rekommenderade 
siktområdet (Ericson & Odenrick, 1997). 

Utgångspunkten för placeringen av en HUD var varje förares horisontella 
siktlinje. Utifrån siktlinjen placerades gränssnitten enligt Figur 49. Totalt 
testades tre positioner. Efter testet i simulatorn noterades förarens val av 
bästa och sämsta position. 

Placering (1) valdes utifrån att depressionsvinkeln skall vara så liten som 
möjligt men inte noll. Depressionsvinkeln sattes till 5 grader för att den 
horisontella siktlinjen inte skulle överskridas av Koncept 0; se Figur 49. 
Koncept 0 har den största höjden av koncepten och valdes därför som 
referens (2.2.5 HUD specifikationer – Depressionsvinkel). 

Placering (2) valdes utifrån den vilsammaste siktlinjen. En 
depressionsvinkel på 15 grader valdes för placeringen eftersom HUD:n 
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hamnade i den vilsammaste siktlinjen (som är 15 grader) (Ericson & 
Odenrick, 1997). 

Placering (3) valdes därför att HUD:n inte skall upplevas vara i vägen, t.ex. 
skymma bakgrunden för mycket. Därför testades en placering utanför det 
acceptabla siktområdet. Placering (3) placerades ovanför det optimala 
synfältet med vinkeln 10 grader. Denna placering gör att förarna måste titta 
upp istället för ned som de gör i dagsläget för att läsa 
apteringsinformationen. 

Efter testen fyllde förarna i blanketten Konceptjämförelse & Placering. 

 
Figur 49 Illustration av placeringstest 

3.5 Statistisk analys av simulatorresultaten 
För att undersöka om skillnaderna i förarnas åsikter och resultat var 
statistiskt signifikanta, d.v.s. om resultatet var representativt för alla 
skördarförare i Sverige, gjordes en variansanalys och ett Chi2-test. 

De resultat som analyserades var total arbetsbelastning, total apteringstid, 
symbolutvärdering och konceptgraderingen. Då testet gick ut på att skatta 
arbetsbelastningen var det också intressant att undersöka om resultaten 
berodde på koncepten. Dessutom kommer den totala apteringstiden enligt 
teorin påverkas av arbetsbelastningen. Om arbetsbelastningen är för hög 
kommer arbetet ta längre tid. Symbolutvärderingens analys skulle användas 
för att förbättra koncepten. Slutligen var det också intressant att undersöka 
om resultaten av det koncept som graderas högst var statistiskt signifikant 
(2.3.2 Mental arbetsbelastning - Prestationsförmåga). 

Först matades alla tidmätningar och svar från blanketterna in i Excel. 
Resultatet sammanställdes och statistiktesterna utfördes. 

3.5.1 Tvåvägs Variansanalys 
Tvåvägs variansanalysen utfördes i det statiska analysprogrammet SAS 9.1 
TS Level 1M3 XP_PRO. Det som undersöktes var vilka faktorer som 
påverkade arbetsbelastningen och apteringstiderna. Den totala 
arbetsbelastningen antogs variera på grund av förare, koncept, färgseende, 
dataspelserfarenhet och illamående. Apteringstiderna antogs variera på 
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grund av förare, koncept, pass och total arbetsbelastning. Tvåvägs 
variansanalys valdes för att då kan två oberoende faktorers påverkan 
undersökas samtidigt. De generella hypoteserna var: 

Ho: Skillnaderna i resultatet som uppmättes mellan variablerna var rent 
slumpmässiga, d v s ingen skillnad mellan variablerna predicerades. 

Ha: Variablerna har olika påverkan på resultatet. 

Eftersom konceptens påverkan på resultaten var intressant, valdes alltid 
koncept som den ena variabeln i analysen. 

Konfidensgraden valdes lika med 5 %, det vill säga att resultatet var 
statistiskt signifikant om det beräknade p-värde var mindre eller lika med 
0,05 och Ha gällde. 

I en variansanalys utvärderas sannolikheten för att den totala variansen av 
ett material beror på enskilda faktorer. En observerad variation jämförs med 
en slumpvis variation i resultatet. Målet med jämförelsen är att bestämma 
om den observerade variationen går utöver något som enbart beror på en 
slumpvis variation (Cochran & Snedecor, 1976; Lowry, 2006). 

Vanligtvis beräknas ett så kallad F-värde: 

error

effect

MS
MS

F =  

Där MSeffect motsvarar den observerade variationen och MSerror motsvarar 
den beräknade slumpvisa variationen. F-värdet jämförs sedan med en 
fördelning och ett p-värde erhålls. Fördelningen beror på frihetsgraderna till 
MSeffect och MSerror, det vill säga att för varje F-värde finns en motsvarande 
fördelning (Cochran & Snedecor, 1976; Lowry, 2006). 

Vanligen väljs konfidensgraden till 0,05, det vill säga att det är 5 % chans 
att resultatet beror enbart på slumpen. Är p-värdet mindre än 
konfidensgraden blir resultatet statistiskt säkerställd. Är däremot p-värdet 
större än konfidensgraden kan inget sägas om inverkan av variabeln 
(Cochran & Snedecor, 1976; Lowry, 2006). 

Variansanalys kan användas för att undersöka en eller flera variablers 
påverkan på resultatet. Undersöks fler än en variabels påverkan kallas 
analysen för en flervägsanalys. T.ex. kallas en analys med två oberoende 
variabler för en tvåvägs variansanalys och är det tre variabler kallas den 
trevägs variansanalys, och så vidare (Cochran & Snedecor, 1976; Lowry, 
2006). 

3.5.2 Chi2-test 
Det som undersöktes med hjälp av Chi2-testen var om förarnas val av 
symboler och koncept, samt om antalet träd som apterades snabbare med 
HUD än HDD var statistiskt säkerställda. De generella hypoteserna var: 

Ho: Det är ingen skillnad mellan alternativen förarna kan välja mellan. 
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Ha: Det är skillnad mellan alternativen förarna kan välja mellan. 

Excel användes för att göra Chi2-testet. Två kolumner upprättades 
innehållande respektive observerade värden och förväntade värden. Sedan 
räknades konfidensgraden fram utifrån kolumnernas värden. Statistisk 
signifikans uppstod om den uträknade konfidensgraden, p-värdet, var 
mindre eller lika med den valda konfidensgraden 5 % , det vill säga att 
nollhypotesen (Ho) förkastades om den uträknade konfidensgraden var 
mindre än 0,05 och mothypotesen (Ha) kom att gälla. 

Vid symbolutvärderingen undersöktes det också om en symbol var det 
samma som ingen symbol eller ett alfanumeriskt tecken, d.v.s. att 
symbolrepresentationen och den alfanumeriska representationen blev 
samlade i två grupper. De två grupperna analyserades sedan. Analyser 
gjordes för massaved, diametersymbol, varning, utmatad – och vald längd 
p.g.a. att förarnas val inte kunde säkerställas. 

Vid konceptjämförelsen undersöktes enbart det alternativ som blev bäst. 

Chi2-testet undersöker bara om nämnda hypoteser kan förkastas eller inte 
utifrån en viss sannolikhetsgrad. Om antal testprov var få kommer resultatet 
bara vara signifikant om nollhypotesen var mycket fel i jämförelse med det 
observerade värdet. Även om avvikelsen från nollhypotesen inte var 
signifikant, kan antalet testprov vara så litet att resultatet bara svagt 
bekräftar nollhypotesen. Chi2-testet kan inte användas som en automatisk 
regel för att förkasta eller acceptera en nollhypotes. 

Var sambandet i populationen svagt kan inte sambandet upptäckas om 
urvalet inte var tillräckligt stort även om urvalet var representativt för 
populationen. Däremot om sambandet var starkt, statistisk signifikant, så 
kan sambandet upptäckas i ett mindre urval. Starka samband är lättare att 
upptäcka än svaga samband. 
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Chi2-test (uttalas chitvå-test) är en metod som undersöker hur väl 
observerade värden stämmer överens med förväntade värden enligt gjorda 
hypoteser. En Chi-två test används för att testa olika typer av frekvensdata. 
Principiellt beräknas den kvadrerade skillnaden mellan alla enskilda 
observerade värden och motsvarande förväntade värden som sedan 
divideras med det förväntade värdet. Summan av dessa termer är Chi2 
statistikan (χ2), se ekvationen nedan (Cochran & Snedecor, 1976). 

∑
=

−
=

n

i värdeförväntat
värdeförväntatvärdeobserverat

1

2
2 )(χ  

Värdet jämförs sedan med den kända teoretiska fördelningen av Chi2 
statistikan och ett värde på den statistiska signifikansen, konfidensgraden 
(p-värdet), erhålls. Den statistiska signifikansen är en uppskattning på 
sanningshalten (trovärdigheten) i resultatet, det vill säga om resultatet är 
representativt för hela populationen (Cochran & Snedecor, 1976). 

Ofta kan utredaren sätta upp en hypotes utifrån experimentets data. En så 
kallad nollhypotes är vanligast. Nollhypotesen fastslår att det inte är någon 
skillnad mellan det teoretiska förhållandet och det observerade förhållandet. 
Vanligen används konfidensgrader lika med 0,05 (5 %) och 0,01 (1 %). 
Utifrån den teoretiska Chi2 statistikan har ett antal så kallade kritiska värden 
beräknats för olika frihetsgrader (dessa finns tabulerade i olika böcker). Den 
beräknade Chi2 statistikan jämförs med motsvarande kritiska värde. Är det 
beräknade värdet större än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen och en 
eventuell mothypotes gäller, är det däremot mindre gäller nollhypotesen 
(Cochran & Snedecor, 1976). 

 

3.6 Kognitiv uppgiftsanalys 
En kognitiv uppgiftsanalys gjordes för att ta reda på vilka färdigheter, 
mentala krav och vilka moment av apteringen som anses ha högst mentala 
krav. Här presenteras genomförandet och resultaten. Metoden som valdes 
var Applied Cognitive Task Analysis för att den särskilt är utvecklad för 
designers och systemutvecklare. Den består av tre intervjuer, 
uppgiftsdiagramsintervju, kunskapsredovisning och slutligen en 
simulationsintervju. 

Först genomfördes analysen med en förare. Sedan genomfördes endast 
simulationsintervjun med ytterligare en förare för att jämföra svaren. För att 
undersöka om svaren var olika beroende på erfarenhet valdes förarna utifrån 
hur länge de hade arbetat som skördarförare. Förare ett hade arbetat 14 år 
som skördarförare och förare två 2 år. Båda använde Valmet Maxi 
gränssnittet. 



   

 75 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

Kognitiva uppgiftsanalyser är metoder för att identifiera kognitiva 
färdigheter, eller mentala krav, som behövs för att utföra en uppgift 
skickligt. De beskriver de kognitiva delarna som ligger till grund för beslut, 
bedömningar och så vidare. Resultatet används i utformning av gränssnitt 
och olika träningsmetoder. De flesta kognitiva uppgiftsanalyserna kräver 
stora resurser, samt att de utförs av specialister, exempelvis kognitiva 
psykologer (Annett & Stanton, 2000). 

Applied Cognitive Task Analysis (ACTA) ('tillämpad kognitiv 
uppgiftsanalys') är en metod utvecklad för designers och systemutvecklare, 
det vill säga att metoden kan genomföras utan specialister. Den är utvecklad 
av Navy Personnel Research and Development Center i USA. Den är 
uppdelad i tre olika delar eller intervjuer. I del ett, 
uppgiftsdiagramsintervjun, tillhandahålls en överblick av uppgiften, samt 
vilka delar av uppgiften som är kognitivt svåra. De kognitivt svåra delarna 
undersöks sedan i del två och tre. I del två, kunskapsredovisning, undersöks 
och redovisas vilka aspekter av expertisen som behövs för att utföra en 
specifik uppgift. Därefter utforskas aspekterna genom konkreta exempel 
från arbetet, använda ledtrådar och strategier och varför uppgiften kan vara 
svår för en oerfaren person. I del tre, simulationsintervjun, undersöks de 
kognitiva processerna i kontexten av en specifik simulerad uppgift. Hur en 
given situation uppfattas, vilka beslut som fattas, samt vilka fel en oerfaren 
person kan förorsaka blir resultatet av simulationsintervjun. Slutligen 
upprätts en tabell över de kognitiva kraven (Annett & Stanton, 2000). 

3.6.1 Uppgiftsdiagramsintervju 
För att få överblick över apteringen, samt vilka delar som upplevs som 
kognitivt svåra ställdes följande frågor: 

Tänk på vad du gör när du apterar. Kan du dela upp apteringen i mellan tre 
till sex steg? 

Vilka steg kräver kognitiv skicklighet? Med kognitiv skicklighet menar jag 
bedömningar, problemlösning, beslut – mentala färdigheter. 

I Figur 50 visas uppgiftsdiagrammet som tillhandahölls. 

 
Figur 50 Uppgiftsdiagram för aptering. 

De kognitivt svåraste delarna, som förarna upplevde, var matning och 
sortering, d.v.s. steg tre i Figur 50. 

3.6.2 Kunskapsredovisning 
För att identifiera hur expertisen användes vid matning och sortering 
ställdes ett antal frågor utifrån steg tre i Figur 50. Förarna ombads att svara 

 
Tittar på trädet 

 
Fäller trädet 

Matar, sorterar och 
kapar trädet 



   

 76 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

med exemplifierande erfarenheter. Frågorna utformades utifrån 
nedanstående ledpunkter: 

• Förr och nu. Hur situationen uppstod, samt vad som kommer att 
hända. Agera innan problemen uppstår. 

• Helhetssyn. Vad som är viktigt med helhetssynen och vilka delar är 
det viktigt att hålla kontroll på? 

• Lägga märka till. Har du lagt märke till saker som andra inte har 
lagt märke till? Är det saker som bör läggas märke till men som en 
oerfaren förare sannolikt inte lägger märke till? 

• Tricks och tumregler. När du gör det här, vilka tricks och tumregler 
använder du för att arbetet skall bli effektivare? 

• Improvisering och möjligheter. Har du ett exempel där du 
improviserat eller sett en möjlighet att göra något bättre? 

• Utvärdera sig själva och eventuellt ändra arbetssätt. Har du ett 
exempel? 

• Abnormaliteter. Har du något exempel där du upptäckt något 
onormalt eller visste att något var galet? 

• Fel med utrustningen vs erfarenhet. Har du något exempel där 
maskinen visade på en sak men att du agerade utifrån erfarenhet, 
därför att du trodde att maskinen gjorde fel? 

Resultatet blev en tabell som innehåller expertens (förarens) synpunkter, 
använda ledtrådar och strategier, samt varför det är svårt för oerfarna förare, 
se Tabell 8. 

Tabell 8 Tabell över kunskapsredovisningen 

Expertens synpunkt Ledtrådar och strategier Varför svårt? 

Förr och nu 

Försöker att ligga ett 
steg före, dvs. placera 
trädet över rätt 
sortimentshög innan 
matningen är färdig 
och kapning skall 
genomföras. 

Bedömer trädets olika 
sortiment och vet därför 
innan datorn vilket 
sortiment som skall 
kapas. 

 

Ställer trädet över rätt 
sortimentshög innan 
datorn har gjort sitt val. 

Oerfarna kan inte 
bedöma trädets 
sortiment enbart med 
synen, de behöver 
hjälp av 
apteringsdatorn. 

Helhetssyn 

Hitta lämplig färdväg, 
samt fällningsföljd av 
träden och planera 

Observera omgivningen. 

 

Arbetet skall gå så snabbt 

Oerfarna har svårt att 
planera arbetet. 
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sortimentshögarnas 
positioner, samt 
trädens 
fällningsriktning. 

som möjligt, även för 
skotaren. 

Lägga märke till 

Bedöms trädet vara 
felfritt, dvs. datorns 
val följs, påbörjas 
planering av fortsatt 
arbete. 

Trädet bedöms inte ha 
några fel. 

 

Utvärdera nästa träd som 
skall apteras, hitta bästa 
körriktning, samt 
bestämma följden träden 
skall apteras i. 

Oerfarna har nog med 
att styra maskinen och 
har därför ingen 
"extra" kapacitet till 
att planera vidare 
arbete. 

Tricks och tumregler 

Det är lättare att mata 
och flytta grova 
stammar om 
matningen/flyttningen 
påbörjas när stammen 
är i lodrätt position. 

Ser att trädet är grovt. 

 

Mata och flytta trädet 
över rätt sortimentshög 
innan det har fallit ner på 
marken. 

Oerfarna gör en sak åt 
gången, dvs. först 
fälls trädet därefter 
flyttas det över rätt 
sortimentshög. 

Improvisering och 
möjligheter 

När fällningen går 
snett, dvs. trädet kan 
inte läggas i rätt 
sortimentshög utan att 
det tar lång tid. 

Det är hinder i vägen som 
försvårar förflyttningen 
till sortimentshögarna. 

 

Trädet läggs så att det inte 
kommer i vägen för 
arbetet, ev. läggs de sista 
delarna av trädet i rätt 
sortimentshög. 

Oerfarna lägger ned 
för mycket tid på att 
lägga trädet i rätt 
sortimentshög. 

Utvärdera sig själv 
och eventuellt ändra 
arbetssätt 

Vid risanpassad 
körning, dvs. att riset 
skall vara i en egen 
sortimentshög, kan det 
bli för många 
sortimentshögar. 

Fäller trädet bakåt och 
matar framåt, detta gör att 
fler sortimentshögar kan 
skapas. 

Oerfarna hittar kanske 
inte lösningen. 

Abnormaliteter 

Observant på att hela 
maskinen fungerar väl.  

Missljud samt lägre 
prestanda i maskinen. 

Oerfarna är inte 
observanta på hela 
maskinen då de har 
nog med själva 
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apteringen. 

Fel med utrustningen 
vs erfarenhet 

Fel på diameter och 
längd mätningen. 

Ser om utmatad 
diameter/längd inte 
stämmer överens med 
verkligheten. 

Oerfarna upptäcker 
inte felen. 

 

3.6.3 Simulationsintervju 
För att undersöka de kognitiva processerna för föraren i samband med en 
händelse utfördes simulationsintervjun. I simulationsintervjun beskrevs 
enbart händelsen för föraren, inga andra hjälpmedel användes. Det gjordes 
utifrån antagandet att förarna hade lätt för att se de händelser som togs upp 
framför sig då de nästan dagligen befinner sig i motsvarande situation och 
enligt Annett och Stanton (2002) kan simulationsintervjun vara enkel och 
fortfarande ge ett tillförlitligt resultat. Följande frågor ställdes: 

• För en given händelse, hur handlar du vid denna tidpunkt? 

• Vad är det du tror händer här? 

• Hur bedömer du situationen vid detta tillfälle? 

• Vilken information föranledde dig till din bedömning, samt vilken 
handling? 

• Vilka fel kunde en oerfaren förare göra i denna situationen? 

Resultatet blev en tabell som innehåller händelse, handling (förarens), 
bedömning, viktiga ledtrådar och möjliga fel, se Tabell 9. 

Tabell 9 Tabell över simulationsintervjuns svar 

Händelse Handling Bedömning Viktiga 
ledtrådar 

Möjliga 
fel 

Har 
fällt/fäller 
trädet och 
föraren 
tycker att 
trädet 
inte har 
fel. 

Flyttar trädet 
över rätt 
sortimentshög, 
samt matar 
och väljer 
träslag. 

Vid ett perfekt 
träd kollar 
föraren 
ingenting på 
displayen. 

 

Rakt 

Spridda kvistar 

Minimal 
avsmalning 

Upptäcker 
fel på 
trädet. 

Har 
fällt/fäller 
trädet och 
föraren 
tycker att 
trädet har 

Flyttar trädet 
till rätt 
sortimentshög, 
samt matar 
och väljer 

Är det möjligt 
att få ut en längd 
innan felet eller 
måste kapningen 
ske efter felet. 

Fel på trädet: 
krökar, kvist-
ansamlingar, 
avsmalningar 
på stammen. 

Upptäcker 
inte att 
trädet har 
fel. 
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fel. 

 

 

träslag. 

 

Matar förbi 
felet om det 
inte går att få 
ut något annat 
sortiment än 
massa. 

 

Om det går att 
få ut ett 
sortiment 
annat än 
massa innan 
felet så kapas 
detta 
sortiment över 
tillsvarande 
hög.  

 

Uppskattar om 
längden innan 
felet är 
tillräckligt lång 
för ett annat 
sortiment än 
massa. 

Matar till 
precis 
innan 
felet på 
stammen. 

Klassar ned 
vald längd om 
inte den 
uppnåtts innan 
felet. 

 

 

 

Om 
sortimentsbyte 
sker. Kollar på 
stammens 
diameter och 
diametern på 
displayen. 

 

Kollar därefter 
på vald längd. 

 

Klassar ned 
igen om en 
mer prisvärd 

Prislistan sätts 
ur spel vid 
nedklassning så 
de mest 
prisvärda 
längderna (ca. 2 
stycken). 

 

Uppskattar 
stammens 
diameter och 
jämför med 
displayens 
diameter för att 
kolla om de 
överensstämmer. 

 

Jämför vald 
längd med mest 
prisvärda 
längder. 

Fel på trädet: 
krökar, kvist-
ansamlingar, 
avsmalningar 
på stammen. 

 

Ljud, det piper 
vid 
sortimentsbyte. 

 

 

 

 

Upptäcker 
inte att 
trädet har 
fel. 

 

 

En 
oerfaren 
gör inte 
detta 
moment. 

 

 

Kommer 
inte ihåg 
de 
prisvärda 
längderna. 
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längd finns 
innan den 
valda.  

 

Slutligen 
kapas trädet. 

 

3.6.4 Resultat från den kognitiva uppgiftsanalysen 
För att arbetet skall fortlöpa smidigt och vara effektivt presenteras 
apteringsinformationen för sent. Därför använder vana förare inte displayen, 
det tar för lång tid. Oerfarna förare klarar inte att bedöma trädets kvalité 
genom att bara titta på det och behöver därför även apteringsinformationen.  

Enligt simulationsintervjuerna behöver vana förare vald längd och diameter 
– information vid aptering och det endast vid fel på trädet, annars behövs 
ingen apteringsinformation. Oerfarna förare kan däremot behöva all 
apteringsinformation innan de lär sig att bedöma trädets kvalité. 

3.7 Omarbetning av koncepten 
Utifrån resultatet av simulatortestet och den kognitiva uppgiftsanalysen, 
samt en genomgång av de fyra mest använda apteringsgränssnitten i Sverige 
omarbetades koncepten. De omarbetade koncepten fick ett suffix på ".1", 
det vill säga att det omarbetade Koncept 0 kallades Koncept 0.1. Se Bilaga 
11 för översikt av de omarbetade koncepten. 

Inget gränssnitt blev utformat enbart utifrån resultatet från den kognitiva 
uppgiftsanalysen. Då uppgiften var att analysera om HUD reducerar 
arbetsbelastningen antogs att ett gränssnitt som inte visade informationen 
som förarna var vana vid kommer att ge en ökad arbetsbelastning i början. 
Därför ansågs det att tiden för testning i fält var för kort till att förarna skulle 
vänja sig vid gränssnittet om det enbart visade vald längd och diameter.  

3.7.1 Krav på koncepten 
Det primära för koncepten var att visa apteringsinformationen under 
apteringen och att föraren varnas vid maskinfel. Det ledde till att koncepten 
kom att utformas utifrån en apteringssynpunkt. 

Utgående från Arbetsrapport 625 2006 och simulatortesterna gjordes en 
konstruktionskriterielista, se Tabell 10. Konstruktionskriterielistan är 
uppdelad i krav och önskemål. Kraven måste vara uppfyllda av koncepten 
medan önskemålen helst skall vara uppfyllda. 

Tabell 10 Konstruktionskriterielista för koncepten. 

Kriterie 
nr 

Kriterium Krav=K 

Ö.mål=Ö 



   

 81 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

1.  Texten och symbolerna skall vara tillräckligt stor för att 
kunna läsas utan svårighet 

K 

2.  Symbolerna skall vara enkla och entydiga K 

3.  Symbolerna skall kunna förstås intuitivt Ö 

4.  Information som inte behövs skall inte visas K 

5.  HUD-bilden skall inte störa arbetet K 

6.  HUD-bilden skall ta så litet utrymme som möjligt Ö 

7.  HUD-bildens färger skall inte förväxlas med bakgrunden Ö 

8.  Valt träslag skall visas K 

9.  Valt sortiment skall visas K 

10.  Aktuell diameter skall visas K 

11.  Vald stamkvallitet skall visas K 

12.  Vald längd skall visas K 

13.  Utmatad längd skall visas K 

14.  Kap ute skall visas K 

15.  Varning skall visas K 

  

3.7.2 Önskat beteende 
Varje gång föraren behöver apteringsinformation skall han/hon titta på 
HUD-bilden och få önskad information. De önskade effekterna av detta var 
mindre arbetsbelastning och effektivare aptering. Det skall uppnås genom 
minskade ögonrörelser och ackommodationstider, samt ett bättre/effektivare 
gränssnitt än det befintliga. 

3.7.3 Analys av nuvarande gränssnitt 
Det finns i huvudsak fyra olika apteringsdatorer med olika 
apteringsgränssnitt använda i Sverige. Förutom Valmet Maxi (Figur 51) 
finns Dasa4 (Figur 52), Timbermatic 300 (Figur 53) och Ponsse Opti 4G 
(Figur 54). En analys av gränssnitten gjordes för att hitta tendenser, likheter 
och skillnader. Bara den information som koncepten hade gemensamt gavs 
uppmärksamhet, det vill säga att valt träslag, sortiment, diameter, 
stamkvalitet, vald längd, utmatad längd och kap ute var av intresse. 
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Figur 51 Komatsu Forests Valmet Maxi gränssnitt (© Komatsu Forest AB) 

 
Figur 52 Rottne och Eco Log använder Dasa4 gränssnittet (© Dasa) 
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Figur 53 Timberjacks Timbermatic 300 gränssnitt (© Timberjack) 

 
Figur 54 Ponsse Opti 4G gränssnittet (© Ponsse) 

Alla gränssnitten visar för mycket information på en gång. Enligt Forsberg 
(2002) behövs endast längd och sortiment vid gallring och vid 
slutavverkning behövdes längd, sortiment, kvalitet och diameter (2.3.4 Hur 
förarna använder HDD vid aptering). 

Skillnaderna i gränssnitten är placering, prioritering och grafisk 
framställning av informationen. Dasa4, Timbermatic 300 och Opti 4G 
presenterar utmatad längd och diameter som primär information. Typsnittet 
för denna information är mycket större än för all annan information. Det är 
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enbart Valmet Maxi som presenterar vald längd med samma storlek som 
utmatad längd och diameter. Det innebär att användarna upplever utmatad 
längd, vald längd och diameter som den viktigaste informationen vid 
användning av Valmet Maxi, medan för de tre andra är det bara utmatad 
längd och diameter som upplevs som viktigast (2.5.2 Gränssnittsdesign – 
Placering av information). 

Kap ute visas som ganska små symboler i alla gränssnitten förutom Opti 4G, 
där uppskattningsvis en tredjedel av bakgrunden byter färg. Om exempelvis 
föraren inte ser svärdet vid kapning är det enklare att uppfatta om kap är ute 
i Opti 4G gränssnittet i jämförelse med de andragränssnitten (2.5.2 
Gränssnittsdesign – Varning). 

I Valmet Maxi och Dasa4 framställs längd- och kvalitetsinformationen 
grafiskt tillsammans med den alfanumeriska informationen. Forsberg (2002) 
slog fast att ingen av de nio personerna involverade i studien visste vad den 
grafiska framställningen i Dasa4 gränssnittet hade för funktion och tittade 
aldrig på densamma. I Valmet Maxi är placeringen och storleken på den 
grafiska informationen sådan att den inte syns särskilt väl. Lundin, 
Malmberg och Näslund (2005) kom fram till att informationen var 
överflödig och därför bara ett störande moment. 

3.7.4 Storlek och förhållande 
Koncepten som testades i simulatorn hade inga begränsningar när det gällde 
den totala storleken, samt den inbördes storleken. P.g.a. valet av bildkälla 
och datorskärm hade HUD-bilden begränsningar på storleken. 
Teckenhöjden på datorskärmen måste vara stor nog för att förarna skall 
kunna läsa informationen på HUD-bilden utan svårigheter. D.v.s. att om 
teckenhöjden på HUD-bilden skall vara konstant måste teckenhöjden på 
datorskärmen anpassas till det virtuella avståndet. T.ex. måste teckenhöjden 
på datorskärmen med ett virtuellt avstånd lika med sex meter vara mycket 
större än med ett virtuellt avstånd lika med två meter. Dessutom beaktades 
det inbördes storleksförhållandet.  

Vid ett virtuellt avstånd på sex meter fås en teckenhöjd på 4,2 cm för det 
minsta tecknet i konceptet utifrån rekommenderad höjd på tecken, se Bilaga 
12 (2.5.2 Gränssnittsdesign – Alfanumerisk information). Eftersom skärmen 
har en höjd på 22.8 cm blir förhållandet mellan minsta tecknets höjd och 
gränssnittets maximala höjd 1:5. Dessutom skulle konceptens bredd vara 
max 1/3 längre än höjden, se Bilaga 12. Utifrån dessa värden utformades de 
omarbetade gränssnitten. 

3.7.5 Ändringar av koncepten 
Utifrån resultatet från teorin, simulatortestet och analysen av de befintliga 
HDD gränssnitten ändrades koncepten. Egentligen är en konformad HUD 
att föredra, men med vald lösning är inte detta möjligt. För att realisera en 
konformad HUD måste hela fönsterrutan användas som stråldelare. En 
konformad HUD gör att föraren inte behöver skifta uppmärksamhet mellan 
apteringsinformationen och världen utanför (trädet, aggregatet, kranen med 
mera), något som kan leda till effektivare aptering. Apteringsinformationen 
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som koncepten visar är inte konform med verkligheten. Det leder till att 
förarna måste byta uppmärksamhet mellan apteringsinformationen och 
värden utanför (2.5.2 Gränssnittsdesign – Konform och ickekonform 
information). 

Generellt om utformningen av de ändrade koncepten 
HUD-bilden visas bara under apteringen. Bilden kommer upp på 
stråldelaren då föraren väljer träslag eller om kapning av trädet påbörjas. 
Bilden släcks ned då aggregatet tiltas upp (aggregatet vrids 90 grader från 
vertikalled till horisontalled). Om föraren upptäcker att fel träslag är valt 
och därför byter, kommer symbolen för valt träslag att ändras direkt. Alla 
symbolerna i koncepten är entydiga och konsekventa; de har bara en 
betydelse vardera (2.5.2 Gränssnittsdesign – Grundläggande principer vid 
design av gränssnitt). 

Symbolkodning har använts så mycket som möjligt, eftersom  fördelarna är 
fler än nackdelarna. Det går snabbare att känna igen symboler jämfört med 
text och de är enklare att upptäcka. Symboler kräver mindre plats än text när 
det är komplex information som skall visas. Symbolerna har utformats enkla 
och lättförståeliga för att underlätta för nybörjare och för att systemet skall 
välkomnas av erfarna förare (2.5.2 Gränssnittsdesign – Symboler). 
Förhoppningsvis ger detta en effektivare aptering, samtidigt som 
belastningen på förarna minskar. För att underlätta läsningen består inget tal 
av mer än tre siffror (2.5.2 Gränssnittsdesign – Alfanumerisk information). 

I Koncept 2.1 och 3.1 testades den grafiska framställning av vald längd och 
utmatad längd för att se hur reaktionerna blev hos förarna (2.5.2 
Gränssnittsdesign – Digital kontra analog visning). 

I alla koncept skrevs sortimentet med bokstäver och orden började med stor 
bokstav förutom i Koncept 2.1 där sortimentet skrevs med en förkortning 
med en eller två stora bokstäver (2.5.2 Gränssnittsdesign – Alfanumerisk 
information). 

Koncepten utformades för att ta upp så lite plats som möjligt i synfältet, och 
för att dölja så lite av bakgrunden som möjligt. Alla koncepten är längre än 
vad de är höga för att passa synfältets zoner (2.4.2 Synfältets zoner). 

För att minska på arbetsbelastningen och öka prestationsförmågan bör 
informationsmängden som visas vara måttlig (2.3.2 Mental arbetsbelastning 
- Prestationsförmåga). Användaren bör själv kunna välja vilken information 
som skall visas, eftersom olika arbetsuppgifter kräver olika 
informationsmängd (2.3.4 Hur förarna använder HDD:n vid aptering). 

Utmatad längd och diameter har gjorts mer signifikant än annan information 
med hjälp av placering och relativ storlek (2.3.1 Människans 
informationsbehandlande system – Beslutstagande; 2.5.2 Gränssnittsdesign 
– Placering av information; 3.7.3 Analys av nuvarande gränssnitt). 

Kap ute är utformad så att den lätt skall upptäckas. Den har placerats 
antingen överst eller i mitten av koncepten (2.5.2 Gränssnittsdesign – 
Placering av information). Kap ute i alla koncept känns igen av förarna för 
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att de har en liknande symbol idag, förutom i Koncept 1.1 där bakgrunden 
ändrar färg (2.4.7 Gestaltlagarna - Erfarenhet). 

För att HUD:n skall upplevas som en helhet är all information placerad 
ihop, men i Koncept 1.1 är det viktigt att utmatad längd och diameter ses 
som två åtskiljda siffror istället för en siffra (2.4.7 Gestaltlagarna - Närhet). 
Informationen är utformad så att gränssnittet upplevs vara placerat på 
bakgrunden, inte tvärtom (2.4.7 Gestaltlagarna - Area).    

Alla symboler och tal är inneslutna områden för att de skall ses som egna 
gestalter och inte förväxlas med området runt dem (2.4.7 Gestaltlagarna - 
Inklusion). 

Som varning används en varningstriangel enligt vägverkets standard i 
Koncepten 0.1 och 2.1. Triangeln anses allmänt känd och därför familjär för 
förarna (2.4.7 Gestaltlagarna - Erfarenhet). I Koncept 0.1 ersätts 
apteringsinformationen med en blinkande varningstriangel mot en grön 
bakgrund och i Koncept 2.1 blinkar varningstriangeln över 
apteringsinformationen. I Koncept 1.1 blinkar apteringsinformationen mot 
en gul bakgrund med röd ram och i Koncept 3.1 blinkar 
apteringsinformationen (2.5.2 Gränssnittsdesign – Placering av 
information). 

Färgerna i alla koncepten valdes med hjälp av Tabell 3 och Tabell 4, 
förutom Koncept 0.1. Inga koncept har mer än tre färger samtidigt, förutom 
Koncept 0.1. Eftersom apteringsuppgiften anses vara komplex skall 
maximalt antal färger vara fyra. Färgerna är valda för att skapa ett 
helhetsintryck av informationen (2.5.2 Gränssnittsdesign – Färger). 
Färgerna är valda för att de inte skall smälta in i bakgrunden. Alla 
koncepten har olika färger för att testa vilken färg/färger som föredras av 
testföraren (2.5.2 Gränssnittsdesign – Kontrast mellan information och 
bakgrund). Färgerna i Koncept 0.1 ändrades inte från Koncept 0 för att 
prova om det kommer att fungera med många olika färger ute i en verklig 
miljö. 

Generella ändringar 
Sortimentsymbolen byttes ut mot text (enligt simulatorresultatet), förutom 
massa i Koncept 2 och 3 (2.5.2 Gränssnittsdesign – Alfanumerisk 
information). 

Trädsymbolerna ändrades till att överensstämma med Koncept 0 (enligt 
simulatorresultatet). 

Koncept 0.1 
Flyttat, skalat om och tagit bort symboler, samt lagt till varning. 

En blinkande varningssymbol mot en grön bakgrund över hela displayen har 
valts som varning (2.5.2 Gränssnittsdesign – Varning). 

Alla nedsläckta symboler togs bort (enligt simulatorresultatet). 

Vid kap ute ersattes hela stamsymbolen med en såg (enligt 
simulatorresultatet). 
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Timmer och klentimmer placerades på samma plats. Special 1 och 2 
placerades också på samma plats, men massa och lump fick unika platser 
(2.5.2 Gränssnittsdesign – Kodning). 

I simulatorn gjorde utmatad längd ett hopp när den närmade sig kapfönstret. 
Detta ledde till att förarna vid manuell matning alltid matade förbi 
kapfönstret och tvingades därför backa för att kapa inom kapfönstret. Det 
ändrades till en kontinuerlig förflyttning så att inget hopp uppstod. 

Koncept 1.1 
Utgående ifrån Tabell 11 och Koncept 1.1, så är vald längd 430, utmatad 
längd är 421, diameter är 270 och stamkvalitet är 3. 

Vid massa inverterades färgerna (rosa blir blått och blått blir rosa), detta för 
att föraren lättare skall kunde se när det automatiskt byts till det vanligaste 
sortimentet (massa). 

Vid kap ute visades en grön bakgrund bakom utmatad längd och diameter 
(3.7.3 Analys av nuvarande gränssnitt).  

Transparenskodningen av utmatad längd togs bort.  

Vid varning blinkade hela konceptet mot en gul bakgrund (2.5.2 
Gränssnittsdesign – Varning). 

Koncept 2.1 
Färgerna ändrades till färgerna i Tabell 11, Koncept 2.1 (2.5.2 
Gränssnittsdesign – Färger). 

Stamsymbolen förlängdes lite så att förarna bättre kunde se att de hade 
matat förbi det sista kapfönstret enligt simulatorresultatet. 

En varningssymbol blinkade över hela konceptet vid varning (2.5.2 
Gränssnittsdesign – Varning).  

Koncept 3.1 
Proportionerna på diametersiffran, vald längd och stamsymbolen ändrades 
för att underlätta avläsandet (3.7.4 Storlek och förhållande). 

Stocken bestämdes befinna sig i kapfönstret när den vita rektangeln i vald 
längd symbolen (se Tabell 11, Koncept 3.1) blir rosa. 

Tabell 11 De ursprungliga och de omarbetade gränssnitten. 

Koncept 0 

 

Koncept 0.1 
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Koncept 1 

 

Koncept 1.1 

 
Koncept 2 

 

Koncept 2.1 

 
Koncept 3 

 

Koncept 3.1 

 
 

3.8 Test i fält 
För att utvärdera de omarbetade koncepten utfördes ett test i fält. 
Demonstratorn installerades i en skördare av typen Valmet 941, vilket är 
den största skördaren hos Komatsu. Den valdes för att demonstratorn skulle 
få plats, samt att förarna normalt använde denna maskin i sitt arbete. För att 
testet skulle vara så verklighetstroget som möjligt utfördes detta under 
förarnas vanliga arbetspass. 

För att kunna jämföra resultaten i simulator med resultaten i fält utformades 
testerna i fält på samma sätt som simulatortesterna, se Bilaga 13. Provplanen 
fältändrades eftersom det uppstod en del tekniska problem. Testen utfördes 
på Uvberget, Lumheden i Falu kommun den 18 och 19 januari 2007. 

3.8.1 Testförare 
Testförare var två skördarförare i åldern 42-44 år från Falu kommun. Båda 
körde Valmet 941 dagligen. De var erfarna förare med en 
skogsmaskinerfarenhet mellan 20 och 24 år. Erfarenheten med att använda 
Valmetmaskiner var mellan 10-15 år. De hade perfekt färgseende. Ingen av 
dem hade deltagit i simulatortesten. 
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3.8.2 Utrustning 
Utrustningen som användes var en demonstrator, som innehöll de fyra 
omarbetade koncepten, Allegro tidsstudiedator, Ishiharas färgtest, samt 
utvärderingsblanketter. 

Demonstrator 
Demonstratorn bestod av stråldelaren med fästen, en låda innehållande 
speglar och bildkälla, samt en bärbar dator för att generera gränssnitten, se 
Tabell 11. 

Allegro tidsstudiedator 
För att mäta tiden vid apteringen användes en Allegro tidsstudiedator. 

Färgtest 
Ishiharas färgtest användes för att undersöka förarnas färgseende, se Bilaga 
4 för mer information. 

Blanketter 
Samma blanketter som i simulatortestet användes men något korrigerade. I 
blankett ett, Bakgrundsfrågor, svarade förarna på frågorna ett till fem (se 
Bilaga 6). I blankett två, NASA TLX, rangordnades inte synpunkterna (se 
Bilaga 7). Blankett tre, Koncept- och Objektutvärdering, korrigerades inte. I 
blankett fyra, Symbolutvärdering, ändrades symbolen till att passa de 
omarbetade koncepten. Denna nya blankett kallades Symbolutvärdering2 (se 
Bilaga 14). Blankett fem, Konceptjämförelse & Placering, byttes ut mot en 
ny blankett kallad Konceptjämförelse & Kommentarer (se Bilaga 15), där 
förarna graderade koncepten, samt med HDD och skrev ned sina generella 
kommentarer. För att utvärdera HUD-demonstratorn, gjordes en blankett 
kallad Utvärdering av HUD demonstratorn (se Bilaga 16). 

Luminansmätaren Hagner Digital Luxmeter: Screen Master 
En luminansmätare användes för att mäta ljusstyrkan under de dagar 
testerna pågick. 

3.8.3 Genomförande 
Studien började med en tidsstudie med maskinens vanliga HDD av båda 
förarna. Därefter utförde förarna ett färgtest och svarade på 
bakgrundsfrågor. Sedan monterades HUD-demonstratorn i skördaren och 
därefter genomfördes tidsstudierna med HUD. Efter tidsstudierna fyllde 
förarna i blanketter och de intervjuades. Till skillnad från simulatortestet var 
dessa test bränsleanpassade, eftersom avverkningen var sådan. Under 
testerna utfördes ljusmätningar för att få en uppfattning om vid vilken 
ljusstyrka HUD-demonstratorn fungerade. 

Tidsstudie med HDD 
En tidsstudie med HDD genomfördes först för att nivålägga dagens system. 
Varje enskild tidsstudie tog ungefär en timme. Sortiment och diameter 
antecknas inte, eftersom denna information inte gick att läsa av för den som 
gjorde tidsstudierna då HUD användes. Däremot antecknades trädslaget som 
apterades. 
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Åtta olika tider mättes under apteringen; tiden mellan att fälla trädet och 
start av kvistningen, tiderna mellan varje kap av stammen (maximalt fem 
stycken) samt en övrig post där all annan tid placerades. 

Under tidsstudien undveks alltför stora variationer i träddiametern då det 
kunde påverka tidsstudiens resultat. 

Tidsstudierna utfördes med första föraren klockan 08:00 till 09:00 och för 
den andra föraren mellan 09:00 och 10:00 den 18 januari 2007 p.g.a. 
ljusförhållandena. 

Färgtest och bakgrundsfrågor 
Förarna genomförde Ishiharas färgtest. Efter färgtestet fyllde förarna i 
blanketten Bakgrundsfrågor. 

Placering av HUD-bilden 
Förarna valde att HUD-bilden skulle placeras precis ovanför den befintliga 
HDD:n eftersom denna placering var där aggregatet normalt placerades vid 
aptering. Denna placering stämde också överens med simulatortesten. 
Avståndet mellan golvet och nedre delen av HUD bilden var 0,9 m. 

Tidsstudie med HUD 
Innan testerna presenterades det konceptet föraren skulle testa som en bild. 
Valt träslag, sortiment, diameter, stamkvalitet, vald längd, utmatad längd, 
kap ute och varning identifierades och en förklaring av hur koncepten 
fungerade gavs för att skapa en minnesbild hos föraren. 

Tiden räckte bara till att undersöka ett virtuellt avstånd. Det kortaste 
virtuella avståndet valdes eftersom HUD bilden blir större och ljusstarkare 
med ett kortare avstånd jämfört med ett längre virtuellt avstånd. 

Testen bestod av fem olika tester varav sista testet avbröts, eftersom 
skärmen i HUD demonstratorn slutade fungera. Varje test inleddes med att 
förarna provade ett koncept i fem minuter för att undersöka om 
demonstratorn och konceptutformningen fungerade, samt att förarna lärde 
sig konceptens beteende. Förarna arbetade som vanligt och apteringstiderna 
mättes. Första föraren genomförde passen ett till och med tre och andra 
föraren passen fyra och fem. 

• Pass ett med Koncept 1.1 utfördes mellan klockan 14:30 och 15:30 
den 18 januari 2007. 

• Pass två med Koncept 2.1 utfördes mellan klockan 15:45 och 16:40 
den 18 januari 2007. 

• Pass tre med Koncept 3.1 utfördes mellan klockan 17:00 och 17:20 
den 18 januari och klockan 07:35 och 08:15 den 19 januari 2007. 

• Pass fyra med Koncept 0.1 utfördes mellan klockan 09:00 och 10:00 
den 19 januari 2007. 

• Pass fem med Koncept 3.1 började klockan 16:10 och avbröts 17:00 
den 19 januari 2007. 
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Ungefär halva bakljuset av skärmen i HUD-demonstratorn slutade lysa när 
skördaren körde ut till beståndet. Detta gjorde att HUD-bilden blev svagare 
upplyst i det övre vänstra hörnet under passen den 18 januari. Den 19 
januari var felet borta utan att någon hade åtgärdat det. 

Pass tre avbröts 18 januari för att batterierna i tidsstudiedatorn tog slut och 
slutfördes den 19 januari. 

Under pass fem, det sista passet, lossnade en spegel i lådan så att HUD-
bilden försvann. Det åtgärdades och testet återupptogs. Kort tid efter det 
slutade skärmen i lådan att fungera och testet avbröts. Föraren fyllde i 
blanketter och en avslutande intervju genomfördes. 
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4 Resultat 
Här redovisas resultaten av de använda metoderna. Först presenteras 
resultaten från simulatortestet och sedan resultatet från testet i fält. 

4.1 Simulatorresultat 
Här presenteras resultaten från simulatortestet. Generellt var koncepten 
bättre än den befintliga lösningen (Valmet Maxi). De hade lägre 
arbetsbelastning, kortare total apteringstid och de graderades högre än den 
befintliga lösningen. Koncept 3 var bäst i samtliga undersökningar förutom i 
ett fall. 

4.1.1 Arbetsbelastning NASA TLX 
NASA TLX testet visade att arbetsbelastningen för samtliga koncept var 
lägre än med HDD, se Figur 55. Arbetsbelastningen var lägst för Koncept 3, 
som var 27 % lägre jämfört med HDD. Variansanalysen säkerställde 
resultaten med en signifikansnivå på 5 % att koncepten påverkade den totala 
arbetsbelastningen. 
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Figur 55 Total arbetsbelastning. 

Figur 56 visar den totala arbetsbelastningen för varje koncept, samt med 
HDD uppdelad i de sex olika dimensionerna som användes för att mäta 
arbetsbelastningen. Koncept 3 hade lägst arbetsbelastning på samtliga 
dimensioner. De mentala kraven var högre för Koncept 0 i jämförelse med 
HDD. Koncept 0 och 1 hade högre fysisk arbetsbelastning i jämförelse med 
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HDD. Beträffande ansträngning var Koncept 0 och HDD lika. För 
resterande dimensioner hade koncepten lägre arbetsbelastning än med HDD. 
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Figur 56 Arbetsbelastningen uppdelad i de sex dimensionerna. 

Arbetsbelastningen ändrar sig marginellt över tid, enligt Figur 57, där Pass 
1 motsvarar körning i simulator med HDD och de efterföljande passen 
motsvarar körning med koncepten. Sett utifrån konceptens arbetsbelastning, 
Pass 2 till Pass 5, är förändringen i arbetsbelastningen ännu mer marginell; 
skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet skiljer 7 %. 
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Figur 57 Arbetsbelastningens utveckling över tid. 

Jämförelse av arbetsbelastning mellan simulator och verklighet 
Arbetsbelastningen i simulator och verklighet samstämde bra bortsett ifrån 
prestation och mentala krav, där prestationskravet skiljde mest, se Figur 58. 
Prestationskravet var 3,3 i simulatorn jämfört med 4,3 i verkligheten. 
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Figur 58 Jämförelse mellan arbetsbelastning i simulator och verklighet. 

4.1.2 Koncept- och objektutvärdering 
I koncept- och objektutvärderingen jämfördes koncepten med det nuvarande 
gränssnittet Valmet Maxi. Noll poäng motsvarar Valmet Maxi gränssnittet. 
Ett koncept med pluspoäng ansågs bättre än Valmet Maxi och ett koncept 
med minuspoäng ansågs sämre. 

Bara Koncept 3 ansågs bättre än nuvarande gränssnitt i 
konceptutvärderingen, se Figur 59. Förarnas kommentarer finns i Bilaga 17. 
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Figur 59 Konceptutvärdering 

Objektutvärderingen, se Figur 60, visade på att bara träslagen i Koncept 1 
och 3 var bättre än den befintliga texten, där lösningen i Koncept 1 ansågs 
mycket bättre än Koncept 3. För sortiment ansågs Koncept 0 och 1 bättre, 
där Koncept 0 är bättre än 1. Stamkvalitet blev värderad ungefärligt lika 
som det befintliga. Utmatad längd och vald längd var ungerfärligt lika 
värderade, där bara Koncept 2 var sämre än det befintliga gränssnittet. När 
det gäller diametern hade bara Koncept 1 en bättre lösning än det befintliga. 
För kap ute var alla koncepten bättre. 
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Figur 60 Objektutvärdering 

4.1.3 Symbolutvärdering 
Resultatet av symbolutvärderingen visas i Tabell 12. Alla resultaten var 
statistiskt säkerställda förutom för massa och vald längd, se Bilaga 18. 

Tabell 12 Symbolutvärdering 
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Information Vald symbol Statistiskt säkerställd 

Ram Ingen ram Ja 

Gran  
 

Ja 

Tall  Ja 

Löv  Ja 

Stamblock Text Ja 

Grovtimmer Text Ja 

Klentimmer Text Ja 

Massa Text Nej 

Diametersymbol Symbol Ja 

Varning Varningssymbol Ja 

Kap ute  Ja 

Grafisk 
stamframställning  

Ja 

Utmatad längd Siffra Ja 

Vald längd Symbol Nej 

 

4.1.4 Konceptjämförelse 
Konceptjämförelsen visade att HUD föredrogs framför HDD, se Figur 61. I 
ordning kom först Koncept 3 följt av Koncept 2. Därefter Koncept 1 och 0 
som hade ungefär samma resultat. Skillnaden mellan manuell och 
automatisk matning var liten. Den enda skillnaden var att Koncept 0 
föredrogs framför Koncept 1 vid automatisk matning. Annars följde 
staplarna för Total, Automatisk och Manuell matning varandra tämligen bra. 
Chi2-testet säkerställde resultatet att Koncept 3 rangordnades först, se 
Bilaga 19. 
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Figur 61 Konceptjämförelse 

4.1.5 Placering av HUD bilden 
I placeringstestet valde alla förarna samma position för HUD-bilden. Testet 
visade att den högsta placeringen (placering 3) var sämst, medan den lägsta 
placeringen (placering 2) var bäst, se Figur 62. 
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Figur 62 HUD bildens föredragna position 

4.1.6 Tidsstudier 
Alla tester med de nya koncepten hade lägre total apteringstid än testerna 
med HDD, se Figur 63. Konceptet som hade längst apteringstid var Koncept 
1 men det var ändå 8 % snabbare än med HDD. Snabbast var apteringen 
med Koncept 3 som var 13 % snabbare än med HDD. Variansanalysen 
visade att koncepten hade inverkan på resultat med signifikansnivå lika med 
5 %, se Bilaga 20. 
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Figur 63 Total apteringstid 

Figur 64 visar att förarna apterade snabbare ju fler pass de körde. 
Tidsskillnaden mellan det första passet (med HDD) och det sista passet var 
13 %. 
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Figur 64 Passens apteringstid 

Alla koncepten hade fler träd som apterades snabbare än passet med HDD, 
se Figur 65. Störst andel träd som apterades snabbare hade Koncept 2, där 
70 % av träden apterades snabbare. Chi2-testet säkerställda resultatet för 
Koncept 0, 2 och 3 men inte för Koncept 1, se Bilaga 21.  
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Figur 65 Andel träd som apterats snabbare/långsammare med HUD jämfört med HDD. 

4.2 Resultat av tester i fält 
Här presenteras resultaten från testerna i fält. Arbetsbelastningen visade sig 
vara oförändrad vid körning med HUD. Eftersom koncepten bara blev 
testade en gång vardera blev underlaget för jämförelser litet. Därför 
sammanställs förarnas blanketter och kommentarer för varje koncept. 

4.2.1 Arbetsbelastning NASA TLX 
NASA TLX testet visade att arbetsbelastningen var densamma för HUD i 
jämförelse med den befintliga HDD:n. Den totala arbetsbelastningen för 
förare ett blev 12 och för förare två 26. 

4.2.2 Koncepten 
Blanketterna Koncept- och Objektutvärdering, Symbolutvärdering2 och 
Konceptjämförelse & Kommentarer sammanställdes tillsammans med de 
yttre faktorerna som inverkade på testerna. Först listas några generella 
kommentarer och sedan presenteras koncepten var för sig. Ljusstyrkan 
anges bara där den påverkar testet. Anges den inte syntes HUD-bilden 
mycket bra. 

Generella kommentarer 
Förare två tyckte att trädslag borde vara representerat som text och inte som 
symbol. Den andra tycke att en trädsymbol var bra, eftersom det blev 
mindre text. 

Att HUD-bilden bara visades under aptering var dåligt tyckte förare ett. Det 
hade varit bättre om trädslag hade visats hela tiden, eftersom de bara valde 
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trädslag när trädslaget som skall apteras inte var detsamma som det 
föregående apterade trädet. 

Förare två tyckte att en bakgrund i HUD-bilden skulle underlätta, eftersom 
den verkliga bakgrunden skiftade hela tiden. 

Förare två tyckte att enbart Koncept 1.1 var bättre än det befintliga 
gränssnittet. 

Koncept 0.1 
En halvtimme innan testet var slut började HUD-bilden tona bort. Då var 
ljusstyrkan 600 cd/m2 vid snön. Då testet tog slut var ljusstyrkan 800 cd/m2 
vid snön och HUD-bilden syntes inte mot snön utan bara mot mörkare 
bakgrund, exempelvis aggregatet. 

Förare ett tyckte att det var svårare att hitta och identifiera objekt i konceptet 
i jämförelse med HDD:n. Sortimentets bokstäver och stamkvalitens siffra 
var för små för att kunna läsas av snabbt. Konceptets utmatade längd rörde 
sig för trögt jämfört med aggregatet. Den gula färgen var svår att se mot 
snön. 

Föraren gillade att symbolen kap ute var röd då han var van vid detta från 
Valmet Maxis gränssnitt. Den grafiska visningen av aggregatets position, 
samt färgbytet i kapfönstret gjorde det lättare att veta att aggregatet var i 
kapfönstret. Konceptet saknade ingen information. 

Koncept 1.1 
Ljusstyrkan vid testets början var 600 cd/m2 och föraren såg HUD-bilden 
bra bortsett från i övre vänstra hörnet, där bilden var nedtonad. 

HUD-bilden var nästan oläslig då den bytte till grön färg vid massa. Kap ute 
var sämre och trädsymbolen var mycket sämre. 

Att hitta och identifiera objekt, samt uppfatta informationsförändringar var 
bättre i jämförelse med det befintliga gränssnittet. Konceptet saknade ingen 
information och inga symboler var störande. Att konceptet bytte färg vid 
sortimentsbyte till massa var mycket bra, då detta var lätt att uppfatta. 

Koncept 2.1 
Eftersom ljusstyrkan var så låg som, 20 cd/m2 vid testets början, spelade det 
ingen roll att HUD-bilden var nedtonad i övre vänstra hörnet. 

Det var sämre att få överblick över gränssnittet, hitta och identifiera objekt, 
samt uppfatta informationsförändringar. Vald och utmatad längd 
uppfattades störande och siffrorna för längderna saknades. 

Koncept 3.1 
HUD-bilden flimrade under pass fem. För förare två var HUD-bilden 
nedtonad i övre vänstra hörnet, men på samma sätt som för Koncept 2.1 
spelade det ingen roll. Testet för förare två utfördes under två dagar och 
under den sista dagen var nedtoningen av HUD-bilden borta, det vill säga att 
skärmen i HUD-demonstratorn fungerade som den skulle. 
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Det var sämre att få överblick över gränssnittet, hitta och identifiera objekt 
samt uppfatta informationsförändringar tyckte båda förarna. Förare ett ville 
ha siffror på vald längd men tyckte att konceptet var rörigt eftersom det 
verkade som om trädsymbolen rörde sig istället för stamsymbolen. 

Båda förarna tyckte färgen var bättre än de andra konceptens färger. Kap ute 
och sortiment var bättre än det befintliga gränssnittet. Förare två uppgav att 
han inte stirrade så mycket på HUD-bilden andra dagen jämfört med dag ett. 

4.2.3 Tidsstudier 
För båda förarna var den totala apteringstiden med HUD kortare i 
jämförelse med HDD, se Figur 66. Förare ett hade 6 % kortare apteringstid 
med HUD (Koncept 0.1) än HDD. Förare två hade 3 % kortare apteringstid 
med Koncept 1.1 jämfört med HDD, 2 % längre apteringstid med Koncept 
2.1 och 8 % kortare apteringstid med Koncept 3.1. Totalt för förare två var 
apteringstiden med HUD 3 % kortare jämfört med HDD. 
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Figur 66 Förarnas apteringstider 

4.2.4 HUD demonstratorn 
Här presenteras resultaten av hur väl HUD-demonstratorn fungerade. 
Avståndet mellan förarnas öga och spegeln utanpå lådan via stråldelaren, 
avståndet mellan golvet och HDD:n, samt betraktningsboxens dimensioner 
mättes upp. 

HUD-bilden syntes väl när omgivningens ljusstyrka var max 600 cd/m2, vid 
ungefär 800cd/m2 syntes inte HUD-bilden alls.  

Betraktningsboxens storlek och det virtuella avståndet 
Betraktningsboxens storlek uppmättes till 200 mm i sidled, 100 mm i 
vertikalled och 1500 mm i längdled. Längdled motsvarar avståndet mellan 
stråldelaren och nackstödet på stolen. 
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Avståndet mellan spegeln utanpå lådan till förarens öga via stråldelaren 
mättes upp till 1,6 meter. Adderas det till avståndet med avståndet mellan 
spegeln utanpå lådan och skärmen i lådan (2,4 meter eller 3,2 meter) fås ett 
virtuellt avstånd på 4,0 meter eller 4,8 meter. 

Förarnas kommentarer 
Svaren från blanketten Utvärdering av HUD-demonstratorn sammanställdes 
och övriga kommentarer beträffande HUD-demonstratorn presenteras. 

Förare två upplevde att han tittade mindre på HUD-bilden dag två jämfört 
med dag ett. Det upplevdes som irriterande att skärmen i lådan och 
sidofönstret blev speglade i stråldelaren.  

Att HDD:n var nedsläckt vid mörkerkörning var mycket positivt tyckte 
förare två, då han undvek att få ljuset från skärmen i ögonen. Förare ett 
tyckte inte det hade någon betydelse. 

Förare ett tittade automatisk ned på HDD: n även om den var nedsläckt. 

När HUD-bilden syntes var det lika krävande att läsa av information från 
den som från HDD:n. 

Tekniska fel 
Skärmens hela övre halva slocknade direkt efter att skördaren hade kört ut 
till avverkningsområdet. Dagen efter var skärmen återställd och fungerade 
som den skulle utan ingrepp. 

Spegeln utanpå lådan skakade under testerna så att HUD bilden på 
stråldelaren skakade. 

Skärmen i lådan började flimra klockan 15:00 dag två och vid ungefär 
samma tid hade en spegel i lådan lossnat. 

Skärmen gick sönder klockan 17:00 dag två. Det visade sig sedan att 
skärmen stängdes av på grund av att spänningen till skärmen var för hög. 
Detta kunde ha undvikits genom att använda en 12 V stabilisator mellan 
skärmen och uttaget i skördaren. 
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5 Diskussion 
För nybörjare bör effekten av en HUD vara större än för erfarna förare, då 
de behöver mycket mer information om trädet. Det leder till att den sträcka 
ögonen måste förflytta sig blir mindre och att ackommoderingen blir 
snabbare för erfarna förare. Därför borde en HUD också testas med nya 
förare för att se om antagandet stämmer. Resultatet från ett sådant test borde 
innebära större skillnader i apteringstid för ovana förare. 

5.1 Simulatortest 
Alla resultat pekade på att HUD var bättre än HDD i simulator. 
Sammanslagning av resultaten blev att Koncept 3 var en klar vinnare, listan 
nedan visar placeringarna. 

1. Koncept 3. 

2. Koncept 2. 

3. Koncept 0. 

4. Koncept 1. 

5. HDD. 

Att förarna alltid körde med HDD först kan ha påverkat resultatet. En viss 
inlärningseffekt måste tas med vid utvärderingen av resultatet. Förarna 
skulle mest sannolikt ha utfört apteringen snabbare även utan HUD koncept. 
Inlärningseffekten påverkade sannolikt också arbetsbelastningen, då förarna 
vande sig vid simulatorn och lärde sig trädens apteringsföljd, eftersom 
skogen var den samma för alla körningarna. 

5.1.1 Arbetsbelastning 
Att den totala arbetsbelastningen var mindre för alla koncepten jämfört med 
HDD kan tyda på att de är bättre än HDD enligt Valmet Maxis gränssnitt. 
Koncept 3 och 2 var bättre än med HDD i alla sex dimensioner. Dessutom 
var Koncept 3 bättre än Koncept 2 i alla dimensioner. Detta tydde på att 
Koncept 3 var bäst, med Koncept 2 på en klar andra plats. 

Optimalt borde alla koncepten ha lägre arbetsbelastning än med HDD, 
eftersom de är utvecklade för att underlätta apteringen. Det kan bero på att 
koncepten är nya och därför kräver större uppmärksamhet att använda. 
Därför behövs en långtidsutvärdering av de framtagna koncepten. 

Koncept 1 borde teoretiskt ha högre arbetsbelastning än Koncept 0  för att 
förarna vid manuell aptering var tvungna att räkna ut kapfönstret själva, 
medan i Koncept 0 var det en indikator som visade när utmatad längd 
befann sig i kapfönstret. Simultankapaciteten kommer därför belastas mer 
för Koncept 1 och därför borde arbetsbelastningen ha blivit högre. 

De fysiska kraven borde vara desamma för alla koncepten. Däremot borde 
HDD kräva högre fysiska krav då blicken måste flyttas ett längre avstånd 
för att läsa av apteringsinformationen. Koncept 0 och 1 får trots det högre 
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värden än med HDD. Detta kan betyda att förarna överskattar de fysiska 
kraven då de generellt inte tycker om konceptens gränssnitt. 

Koncept 0 hade högre mentala krav än med HDD, dessutom var 
ansträngningen lika för Koncept 0 och HDD. Det vill säga att apteringen 
blev mer krävande, vilket inte är avsikten med HUD. Detta kunde bero på 
att gränssnittet var felaktigt designat; för mycket information och för många 
färger. 

Arbetsbelastning i simulator och fält 
Att prestationskravet skiljer sig mycket åt mellan simulator och fält kan tyda 
på att förarna inte kände samma press för att prestera i simulatorn. I 
simulatorn ger det ingen ekonomisk vinst om arbetet utförs effektivare. 

5.1.2 Konceptutvärdering mot Konceptjämförelse 
I konceptutvärderingen i fält var bara Koncept 3 bättre än det befintliga 
gränssnittet medan vid konceptjämförelsen i simulatorn var alla koncepten 
bättre än Valmet Maxi. Dessa resultat stämmer inte överens med varandra. 
Det kan bero på att förarna trodde att HUD kommer att underlätta deras 
arbete och/eller att de generellt är positiva till nya teknologier. 

Att bara Koncept 3 ansågs bättre än nuvarande gränssnitt vid 
konceptutvärderingen i fält berodde sannolikt på poängsättningen och 
mindre antalet frågor, samt att förarna var vana vid det befintliga 
gränssnittet. Då koncepten jämfördes med det befintliga gränssnittet 
behövde koncepten vara mycket bättre för att få pluspoäng.  

5.1.3 Objektutvärdering mot Symbolutvärdering 
Resultatet från objektutvärderingen och symbolutvärderingen i fält stämmer 
mycket väl överens med utvärderingen i simulatorn även om utformningen 
och utvärderingen var olika. Detta stärker resultatet. Alltför få förare i 
fältstudien gör emellertid att det är svårt att jämföra resultaten med 
simulatorstudiens resultat. 

5.1.4 HUD bildens placering 
Alla förarna valde samma placering som den teoretiskt bästa, det vill säga 
den plats, som krävde kortast förflyttning av blicken. 

5.1.5 Apteringstiden 
Att den totala apteringstiden var mindre för koncepten kan bero på att 
förarna alltid började med HDD. Tiden var 13 % mindre för pass fem 
jämfört med pass ett (med HDD). Det kan bero på en inlärningseffekt men 
också att HUD kan vara mer effektivt än HDD. Tidsdifferensen mellan 
koncepten och HDD  var så pass stor att inte enbart en inlärningseffekt kan 
förklara den enligt Nordén. Dessutom övade förarna 20 minuter innan första 
passet (passet med HDD) började. 

En ytterligare indikator på att HUD var snabbare än HDD var att för 
samtliga koncept apterades fler träd på kortare tid än med HDD. 
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5.2 Test i fält 
Även fast HUD-demonstratorn inte fungerade optimalt visade resultaten 
från arbetsbelastningen och tidsstudien att HUD kan göra apteringen 
effektivare. Med ytterligare träning kan skillnaderna förväntas bli ännu 
större. 

På grund av tekniska problem, samt att bara två förare genomförde testen 
gjorde att underlaget för resultaten för att kunna dra några större slutsatser, 
vilket innebär att resultaten bara ger en fingervisning om HUD i 
engreppsskördare. Resultaten kan inte användas till att styrka att HUD borde 
användas, utan istället visar på att fler tester med HUD i engreppsskördare 
borde genomföras. 

5.2.1 Arbetsbelastning 
Att båda förarna uppgav att arbetsbelastningen var densamma för HUD 
jämfört med HDD tyder på att en väl fungerande HUD, som fungerar under 
alla förhållanden, kan minska arbetsbelastningen. Utifrån testerna borde 
arbetsbelastningen ökat för förarna eftersom HUD-bilden skakade hela 
tiden, apteringsinformationen presenterades på ett nytt sätt, körningarna 
avbröts ofta på grund av tekniska fel, störande reflektioner i stråldelaren och 
att HUD- bilden syntes dåligt ibland under apteringen. 

5.2.2 Konceptutvärdering 
Alla koncepten fungerade som HUD-gränssnitt. Även om förarna aldrig 
hade använt vare sig HUD eller några av koncepten kunde de arbeta utan 
större problem med dem. Bara Koncept 2.1 utmärkte sig negativt då föraren 
saknade siffror för vald – och utmatad längd. Eftersom de flesta nuvarande 
apteringsgränssnitten visar vald – utmatad längd i siffror kan det ta längre 
tid för en erfaren förare att vänja sig med en grafisk presentation av denna 
information. 

Förare två uppskattade särskilt färgbytet i Koncept 1.1 vid sortimentsbyte, 
även om denna färg var svåravläst. Det tyder på att gränssnitten borde visa 
tydligare att ett sortimentsbyte sker. 

Att ingen av förarna upplevde massasymbolen som något negativt kan tyda 
på att symbol, inte text, för att representera massa är lämpligt. 

Beträffande färg fungerade alla färgerna väl förutom för grön färg i Koncept 
1.1 som gjorde informationen svåravläst. Färgen som upplevdes som bäst 
var den rosa färgen i Koncept 3.1. Nästan alla färger fungerar väl under 
vinterförhållanden bara de går att skilja från snö. Därför bör färgval 
undersökas vid alla årstider för att hitta lämpliga färger för en HUD-bild. 

5.2.3 Tidsstudien 
I och med att underlaget för studien var litet kan resultaten bedömas som 
mindre giltiga. Å andra sidan upplevde inte förarna någon ökning i 
arbetsbelastningen med HUD. Hade arbetsbelastningen stigit skulle också 
apteringstiden öka enligt teorin. 



   

 106 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

I och med att HUD var nytt för förarna borde apteringstiden ha ökat, 
eftersom nya saker kräver mer uppmärksamhet än välbekanta saker. Detta 
kan också vara grunden till att apteringstiden för Koncept 3.1 var kortast, då 
föraren uppgav att han stirrade mindre på HUD-bilden dag två jämfört med 
dag ett. 

5.2.4 HUD demonstratorn 
HUD-demonstratorn visade sig vara för dålig för att kunna användas för 
tester i skördare. För att den skall kunna fungera måste spegeln utanpå lådan 
fästas så att den inte vibrerar, skärmen måste byttas ut med en ljusstarkare 
och robustare bildkälla, som fungerar under alla förhållanden, samt 
stråldelaren måste anpassas så att endast HUD-bilden reflekteras. 

5.3 Simulator mot fält 
Det var svårt att göra en jämförelse mellan simulatortestet och testet i fält, 
eftersom testet i fält omfattade få förare och hade många tekniska fel. 
Simulatortestet genomfördes i sommarmiljö medan testet i fält genomfördes 
under vinterförhållanden med två decimeter snö på marken. 

För att kunna jämföra testerna i simulator med tester i fält borde förarna ha 
instruerats att ställa in trädvalsfunktionen så att den fungerade på samma 
sätt i båda testerna. I simulatorn gjorde förarna trädval innan varje träd som 
skulle apteras. I fält gjorde förarna trädval endast då annat trädval gjordes, 
eftersom datorn kom ihåg föregående trädval, vilket medförde att förarna 
inte behövde göra trädval om de apterade samma trädslag efter varann. 

Beträffande arbetsbelastning minskade den i simulatortestet, men inte i fält 
med HUD jämfört med HDD. Att arbetsbelastningen inte ökade i fält kan 
tyda på att den kommer att minska om en väl fungerande HUD används vid 
testning. 

Tidsstudierna i simulatorn och fält visade att apteringstiden minskade med 
HUD jämfört med HDD. I och med att underlaget ifrån testet i fält var litet 
kan det inte slås fast att HUD i fält medför kortare apteringstid. 

5.3.1 Koncepten 
Även om underlaget var litet för att jämföra koncepten i simulatortestet med 
koncepten i fält verkar det som om de omarbetade koncepten 0.1 och 1.1 
blev förbättrade. För Koncept 2.1 var det svårt att dra några slutsatser, 
eftersom detta koncept blev både omtyckt och skytt i simulatortestet. 
Koncept 3.1 verkar vara sämre än föregångaren Koncept 3. 

Utifrån förarnas kommentarer verkar det som att färgvalet i HUD-bilden var 
känsligare i simulatorn än i fält. En förklaring kan vara att i simulatorn var 
HUD-bilden och bakgrunden (skogen) datorgjorda, medan i fält var bara 
HUD-bilden datorgjord. Det vill säga, att det var enklare att urskilja HUD- 
bilden från en verklig bakgrund jämfört med en artificiell bakgrund. 
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6 Slutsats 
Testerna indikerar att arbetsbelastningen och apteringstiden minskar något 
med HUD jämfört med en HDD. Det kan bero på att HUD är bättre än HDD 
och/eller att konceptens gränssnitt är effektivare att arbeta med än Valmet 
Maxi gränssnittet. 

Fortsatta tester i fält behövs för att bestämma vilket gränssnitt som lämpar 
sig bäst på en HUD. Förutom att HUD-bilden bör kunna anpassas av föraren 
utifrån vilken information han/hon vill visa bör olika gränssnitt också kunna 
väljas. Testerna indikerar att rosafärgen är lämpligast att använda i ett HUD 
gränssnitt men ytterligare tester vid andra förhållanden/miljöer borde 
utföras. 

Testerna pekar på att HUD bildens lämpligaste placering är i mitten av 
fönsterrutan strax ovanför HDD:n i en Valmet 941. 

En bättre HUD demonstrator bör utvecklas för vidare tester. Den måste vara 
ljusstarkare och tåligare så att HUD-bilden kan avläsas under alla 
ljusförhållanden. 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 
• Utföra tester i fält för att hitta lämpliga HUD gränssnitt. 

• Undersöka om Koncept 3.1 är bättre eller sämre än Koncept 3. 

• Utveckla en HUD prototyp som är anpassad för skördare. 

• Undersöka om det är möjligt att få HUD bilden att följa med 
kranspetsen och om detta är en lämplig lösning för förarna. 

• Undersöka om det är lämpligt att det virtuella avståndet ändras så att 
avståndet till HUD-bilden alltid är samma som till kranspetsen. 

• Undersöka förarnas huvudrörelser under aptering för att undersöka 
hur stor betraktningsboxen måste vara. 

• Undersöka arbetsbelastningen objektivt genom att använda eye-
tracking i skördare med HUD och jämföra med enbart en HDD. 

• Utvärdering av en HUD-bild inbördes placering av informationen. 

• Analysera apteringsinformationen och hur den används av förarna. 
Göra en kravanalys som beskriver vilken information som krävs, 
vilken information som är valfri och vilken som enbart är bra att ha. 
Analysen bör skilja mellan verksamhetens krav och förarens krav. 

• Hitta lösningar så att apteringsinformationen kan avläsas vid en 
tidigare tidpunkt än i dagens system. 
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Abstract 
The workload for the driver in a harvester is considerable. When the cross-
cutting is conducted the driver has to refocus in order to read the 
information presented on a head-down display (HDD). At the same time the 
driver must have control of the crane, which contributes to the workload. 

The purpose of the project was to examine if the workload in a harvester 
was reduced using a head-up display (HUD) during cross-cutting. 

Four HUD interfaces were tested in a simulator before being redesigned for 
a final test in a real environment. A HUD demonstrator was developed for 
this purpose.  

The result showed that the workload was reduced in the simulatortest using 
HUD compared to HDD whereas in the real environment test the workload 
remained unchanged, while the cross-cutting times were reduced in both 
tests. 

The decrease in the workload might depend on that HUD is superior to 
HDD and/or that the four interfaces are more efficient to work with than the 
Valmet Maxi interface. 

A HUD demonstrator that works during bright conditions and rugged use 
must be developed for further testing. 



   

 109 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

Referenser 
Alm, H. & Ohlsson, K. (2003). Automation inom skogsbruket: Människa- 

maskinaspekter på morgondagens kranarbete. Avdelningen för arbetsvetenskap 
för Linköpings Universitet. Graduate school for Human-Machine 
Interaction. 
 

Alves-Foss, J., Dingus, T., Hulse, M., Jahns, S., Confer, S., Rice, A., m. fl.  
(1996). Development of human factors guidelines for advanced traveller information 
system and commercial vehicle operations: Literature review. Technical Report 
FHWA-RD-95-153, U.S. Department of Transportation, The Federal 
Highway Administration. 

 
Annett, J. & Stanton, N. (2000). Task Analysis. CRC Press. 
 
Antin, J.F. & Sojourner, R.J. (1990). The effects of a simulated head-up display  

speedometer on perceptual task performance. Human Factors 32 (3), 
329–339. 

 
Baddeley, A.D. (1986). Working memory. Oxford: Oxford University Press. 
 
Baddeley, A.D. (1990). Human memory: Theory and practice. Hove, UK: Lawrence  

Earlbaum Associates Ltd. 
 
Bartlett, C. T. (1997). Application of flat panel devices to avionics head up and  

helmet mounted displays. Proceedings of the SPIE - The International Society 
for Optical Engineering, 2949. 112-124. 

 
Bartlett, C. T. (2004). A Laser illuminated Head Up Display. Proceedings of SPIE,  

5443. 156-164. 
 
Billings, M. (2000). Cockpit Displays VII: Displays for Defence Applications.  

CRT Replacement for the Next Generation Head-UP Display. 
Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering, 
4022, 411-421. 

 
Billings, M. & Tisdale, G. (2001). Cockpit Displays VIII: Displays for  

Defence Applications. Developmen of an Advanced Multifunction 
Head-Up Display using Digital Micromirror Device and Laser 
Technologies. Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical 
Engineering,  4362, 194-202. 

 
Brown, R. D., Modro, D. H., Quast, G., Wallace, D. L., Vancleef, M. G. &  

Wood R. B. (2004). Performance assessment of an LCOS-based 
head-up display. Defense, Security, and Cockpit Displays, Proceedings of SPIE, 
5443, 146-154. 

 
Brown, R. D., Modro, D. H., Quast, G & Wood R. B. (2003). High Resolution  

LCD Projector for Extra-Wide Field of View Head-Up Display.  
Proceedings of SPIE, 5080, 320-329. 



   

 110 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

 
Brown, R.D., Greer, M.R. & Modro, D.H. (2001). Cockpit Displays VIII:  

Displays for Defence Applications. High resolution LCD projection 
based color head-up display. Proceedings of the SPIE - The International 
Society for Optical Engineering,  4362, 183-193. 

 
Charlton, S. G. & O´Brien, T. G. (2002). Handbook of Human Factors Testing and  

Evaluation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Condoor, S.S., Jansson, D.G. & Kroll, E. (2001). Innovative Conceptual Design:  

Theory & Application of Parameter Analysis. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

 
Dhir, A. (2004). The Digital Consumer Technology Handbook: A Comprehensive Guide  

to Devices, Standards, Future Directions, and Programmable Logic Solutions. 
Oxford: Elsevier. 

 
Dillekås, H. T. & Järrendal, D. (2006) Engreppsskördare med Head-Up Display.  

Arbetsrapport 625, 2006. Uppsala: Skogforsk. 
 
Donath, M., Lim, H. & Shankwitz, C. (2003). A GPS-Based Head Up Display  
 System for Driving under low visibility conditions. Minnesota: Minnesota 
 Department of Transportation. 
 
Ensing, M. & Weintraub, D.J. (1992). Human Factors Issues in Head-Up Display  

Design: The Book of HUD. SOAR 92-2. Wright-Patterson AFB, Ohio: 
CSERIAC. 

 
Ercoline, W. (2000). Engineering in Medicine and Biology Magazine, The Good,  

the Bad and the Ugly of Head-Up Displays, 19(2), 66 – 70. 
 
Ericson, M. & Odenrick P. (1997). Arbete – Människa – Teknik, Arbetsfysiologi och  

belastningsergonomi. Stockholm: Prevent 1:a upplagan, 6:e tryckningen. 
 
Erikson, G. & Thor, M. (1999). Interaktion människa-skogsmaskin. Arbetsrapport  

423. Uppsala: Skogforsk. 
 
Fisher, R. L. (1989). Design Methods for a Holographic head-up display  

curved combiner. Optical Engineering, 28 (6), 616-621. 
 
Flannagan, M. J. & Harrison, A. K. (1994). The Effects of Automobile Head-Up  
 

Display Location for Younger and Older Drivers. Technical Report UMTRI- 
94-22. Ann Arbor, MI: University of Michigan Transportation 
Research Institute. 

 
Forsberg, A-K. (2002). Presentation I realtid av apteringsinformation i skördare- ett  

gränssnittsförslag. Examensarbete C-uppsats 10p. Institutionen för 
matematik, natur- och datavetenskap, Högskolan i Gävle. 

 



   

 111 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

Fukano, J., Okabayashi, S., Sakata, M. & Hatada, T. (1994). Automotive head- 
up displays for navigation use. Proceedings of the 14th International Technical 
Conference on Enhanced Safety of Vehicles. Washington, D.C: National 
Highway Traffic Safety Administration.  

 
Gawron, V. J. (2000). Human Performance Measures Handbook. Mahwah, NJ:  

Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Gerritssen, F. (1975). Theory and Practice of Color. London : Studio Vista, cop.  

1975. 
 
Green, P., Shah R., Tshimhoni, O., Watanabe, H. & Yoo, H. (1999). Display of  

HUD Warnings to Drivers: Determining an Optimal Location. Ann Arbor: 
The University of Michigan Transportation Research Institute. 

 
Howells, P. J., & Wood, R. B. (2001). Head-Up Displays. The Avionics Handbook  

(C. R. Spitzer, Ed.). Boca Raton: CRC Press LLC. 
 
Iavecchia, J.H., Iavecchia, H.P., & Roscoe, S.N. (1988). Eye accommodation to  

head-up virtual images. Human Factors 30 (6), 689-702. 
 
Ingman, A. (2005). The Head Up Display Concept. A Summary with Special Attention  

to the Civil Aviation Industry. Lund: School of Aviation Lund University. 
 
Kay, S. M. (2002). Handbook of Virtual Environments: Design, Implementation, and  

Applications. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
 
Liu, Y-C. (2004). Effects of using head-up display in automobile context on attention  

demand and driving performance. Elsevier B.V. 
 
Lundin, M., Malmberg, A. & Naeslund, C-O. (2005) Head-Up Display i  

engreppsskördare. Arbetsrapport 599, 2005. Uppsala: Skogforsk. 
 
Löfgren, B. & Ohlsson, K. (2006) XX 
 
Newman R. L. (1995). Head-Up Displays – Designing the way ahead. Aldershot,  

England: Avebury Aviation Ashgate Publishing Limited. 
 
Okabayashi, S., Sugie, N., Imaizumi, M., Furukawa, M. & Hatada, T. (1998).  

Visual Perception of HUD (Head-Up Display) Image with Small Angle 
of Depression in Practical Automotive Use. Electronics and 
Communications in Japan, (Översatt från Denshi Joho Tsushin Gakkai 
Ronbunshi) Part 3, Vol. 82, No. 4, 1999 (original publicerat 1998). 

 
Ovaskainen, H. (2004). Comparison of harvesterwork in forest and  
 simulator environments. Silva Fennica, 39(1), 89-101. 
 
Toll H. & Udéhn M. (2003). Metoder för att mäta mental arbetsbelastning.  

Trafikflyghögskolan Lunds Universitet. 
 

http://www.scopus.com.lt.ltag.bibl.liu.se/scopus/search/submit/author.url?author=Iavecchia%2c+J.H.&authorId=6506715253&origin=recordpage
http://www.scopus.com.lt.ltag.bibl.liu.se/scopus/search/submit/author.url?author=Iavecchia%2c+H.P.&authorId=6508061957&origin=recordpage
http://www.scopus.com.lt.ltag.bibl.liu.se/scopus/search/submit/author.url?author=Roscoe%2c+S.N.&authorId=7006816293&origin=recordpage


   

 112 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

Törnqvist, C. (1997). Representation av färginformation hos färgblinda. Institutionen  
för datavetenskap, Högskolan Skövde, Examensarbete HS-IDA-EA-
97-517. 

 
van Oosterom, A. & Strackee, J. (1983). The Solid Angle of a Plane Triangle.  

IEEE Trans. Biomed. Eng. 30, 125-126. 
 
Prinzel L. J. & Risser M. (2004). NASA STI Report Series. Head-Up Displays and  

Attention Capture, NASA/TM-2004-213000. 
 
Ulens, A. (2004). Nya Head-Up-Display-funktioner på vindrutor. Pionjäranda.  

GEPVP AUTOMOTIVE GLASS NEWS, 1/2004. Bryssel: 
Groupement Européen des producteurs de Verre Plat. 

 
Westerholm, A. & Åström, M. (2002). En kognitionsvetenskaplig introduktion till  

Människa maskin-interaktion. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wickens, C. D.(1997). Engineering psychology and cognitive ergonomics.  

Proceedings of the First International Conference on Engineering Psychology and 
Cognitive Ergonomics 1. 

 
Wickens, C. D. & Hollands J. G. (2000). Engineering Psychology And Human 
 Performance. Third Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice- 

Hall Inc. 
 

Internet 
Jacobs, S. F., Schawlow, A. L., Pantell, R. (2003). Laser. AccessScience@McGraw- 

Hill. Hämtad 2006-08-30 från  
http://www.accessscience.com, DOI 10.1036/1097-8542.372100 

 
light-emitting diode (2006). Encyclopædia Britannica Online. Hämtad 2006-08-28  

från  
http://search.eb.com/eb/article-9002311 

 
Lowry, R. (2006). Concepts and Applications of Inferential Statistics.  

Hämtad 2006-12-14 från  
http://faculty.vassar.edu/lowry/webtext.html 

 
Lozano-Perez, T. & Popovic J. (2001). 6.837 Principles of Computer Graphics,  

Lecture 1. Hämtad 2006-08-25 från 
http://groups.csail.mit.edu/graphics/classes/6.837/F01/Lecture01/Sli
de11.html 

 
lysdiod (2006). Nationalencyklopedin. Hämtad 2006-08-28 från  

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=24
6553 

 
Murray C. J. (2004). Head-up display get second glance. EE Times. Hämtad  

2006-08-30 från  



   

 113 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

http://www.eetimes.com/showArticle.jhtml;jsessionid=Z0EBB4QDV
DSZQQSNDLRSKHSCJUNN2JVN?articleID=18310787 

 
New HUD. (2005). New HUD Reduces Driver Distraction, Cost. Q&A with  

Mark Brainard, business development manager, Instrumentation 
Passenger Cars, Siemens VDO Automotive. Automotivedesignline. 
Hämtad 2006-08-28 från 
http://www.automotivedesignline.com/showArticle.jhtml?printableArt
icle=true&articleId=59300797 

 
Nippon Seiki. New Technology/Head Up Display… Hämtad 2007-01-08 från  
 http://www.uk-nsi.co.uk/website/nseu/newtech3.asp 
 
Osram. (2004). Osram supplies LEDs for BMW head-up display.  

Compoundsemicondutor.net. Hämtad 2006-08-28 från 
http://www.compoundsemiconductor.net/articles/news/8/3/4/1  

 
Skogforsk, Om Skogforsk. Skogforsk. Hämtad 2006-09-13 från 

http://www.skogforsk.se/templates/sf_Normal____2543.aspx?sm=2
&cri=2543&lipm=1 

 
Svanberg, S. Laser. Nationalencyklopedin. Hämtad 2006-08-30 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=238163 
 
Tannas, L. E. Jr. (2002). Electronic display. AccessScience@McGraw-Hill. 

Hämtad 2006-08-25 från  
http://www.accessscience.com.lt.ltag.bibl.liu.se/server-
java/Arknoid/science/AS/Encyclopedia/2/22/Est_225300_frameset.
html?q=cathode-
ray%7Ctube%7Ccathode%7Cray%7Ctubing%7Ctubes&qq=#compari
sonoftechnologies 

 
Terrace, L. & Waggoner, O.D. Ishihara Test for Color Blindness. Toledo Bend.  

Hämtad 2006-09-13 från  
http://www.toledo-bend.com/colorblind/Ishihara.html 
 

Personlig kommunikation 
Alvfors, C. (2006) Uppsala Teknooptik. 
 
Borg, H. (2006) Borg Displays AB. 
 
Donk, V. (2006) Siemens VDO Automotive AG. 
 
Löfgren, B. (2006) Uppsala: Skogforsk. 
 
Nordén, B. (2006) Uppsala: Skogforsk. 
 
 



   

 114 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

Bilaga 1 Gantschema 
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Bilaga 2  Stråldelarens storlek 
För att kunna räkna ut stråldelarens storlek givet en bestämd längd till ögat från 
skärmen gjordes följande approximation enligt bilden nedan. 

 
Bilden ovan illustrerar de minsta måtten på stråldelaren för att erhålla en bild. 
Den matematiska modellen kräver att spegeln och stråldelaren skall placeras 
parallellt med skärmen. I verkligheten är dessa vinklade i någon mån, se bilden 
nedan. 

 
Höjden på stråldelaren och spegeln i bilden ovan beräknas genom en 
approximation av den rätvinkliga triangel som bildas mellan x, y och σ, se 
bilden nedan. Approximationen som görs är att sträckan S1 blir ungefär lika 
med sträckan S2. 
 

 
Sigma är infallsvinkeln på det infallande ljuset på någon av stråldelaren eller 
spegeln. 
 
Det extremaste fall där det krävs som allra störst stråldelare är när sträckan 
mellan skärmen och ögat är minimal (2 meter),  sträckan mellan stråldelaren 
och ögat är maximal (1 meter) och σ är maximal (45 grader). Då fås en 
stråldelare med måttet 215 x 161 mm via proportionalitet och rätvinklighet: 

Stråldelare Speglar

Bildkälla 

Avstånd från öga till skärm

Öga

Stråldelare Speglar

Bildkälla 

Öga
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mmhhxoch
x

mmbbxoch
x

161
45cos

1
228
2

215
45cos

1
304

2

=⇒==

=⇒==
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Bilaga 3 Luminans och kontrast 
Valda parametrar vid solbelyst snö 

• HUD kontrast 1,2:1. 
• Världens luminans 34260 cd/m2. 
• Stråldelare med 70% transmission. 
• Förluster, 73% mellan stråldelaren och skärmen. 

 
Utifrån ekvationen nedan beräknades skärmens luminans: 

 
⇒Skärmen luminans = HUD luminans * Förluster 

              = Verklig luminans * (HUD kontrast – 1) * Förluster 
= Världens luminans * Transmission *(HUD kontrast – 
1) * Förluster            = 34260 cd/m2 * 0,70 (1,2 -1) / 
0,27 
≈ 17800 cd/m2 

 
Det vill säga att skärmen måste ha en luminans lika med 17800 cd/m2 för att 
HUD bilden skall synas med en kontrast lika med 1,2:1 vid solbelyst snö. 
 
Uppmätta luminansvärden samt motsvarande 
skärmluminansvärden 
Utifrån ekvationen ovan, en HUD kontrast lika med 1,2:1, en stråldelare med 
70% transmission och 73% förluster beräknades skärmluminansen: 

• Uppmätt 300 cd/m2 (molnigt) motsvarar 160 cd/m2 skärmluminans. 
• Uppmätt  570 cd/m2 (molnigt) motsvarar 300 cd/m2 skärmluminans. 
• Uppmätt 1230 cd/m2 (molnigt) motsvarar 640 cd/m2 skärmluminans. 
• Uppmätt 1800 cd/m2 (soligt) motsvarar 930 cd/m2 skärmluminans. 

HUD luminans + Verklig luminans
HUD kontrast = 

Verklig luminans
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Bilaga 4  Ishiharas Färgtest med facit 
Bilderna är i skala 1:4 jämfört med bilderna som förarna testades med.  

 

Såväl normalseende som alla med någon sorts avvikande färgseende skall 
kunna läsa siffran. 
 

  
De röd-grön färgblinda läser av en annan siffra än de som är normalseende. 
Fullständigt färgblinda kan inte läsa någon siffra alls. 

  

De flesta med avvikande färgseende kan inte läsa någon siffra alls eller läser fel. 
Normalseende kan läsa av en siffra.  

 

Normalseende och helt färgblinda kan inte läsa någon siffra. De flesta med 
röd-grön färgblindhet kan läsa av en siffra. 

  

Normalseende kan läsa av båda siffrorna. De med rödblindhet och kraftigt 
nedsatt rödseende kan se den högra siffran. Vid grönblindhet och kraftigt 
nedsatt grönseende ses bara den vänstra siffran. 
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Bilaga 5  Koncept från föregående rapport 

 
 
 

  

 
Koncept 0 

 

 
 

 
Koncept 1 

 

 

 
Koncept 2 

 

 
Koncept 3 
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Bilaga 6  Blankett 1: Bakgrundsfrågor 
 
Nr:__ Datum:__/__ ID kod:______ 
 
 

1. Vilken är din ålder?________________________________________ 
 
 
 
2. Vilket geografisk område arbetar du i?_________________________ 
 
 
 
3. Kör du skördare av typen Valmet regelbundet?___________________ 

 
 

 
4. Hur länge har du kört Valmet skördare?________________________ 
 
 
 
5. Hur länge har du kört skogsmaskiner?__________________________ 
 
 
 
6. Har du kört skogsmaskin i simulator förut?______________________ 
 
 
 
7. Om ja på 6, hur mycket, hur ofta och när körde du senast?__________ 
 
 
 
8. Din vana av dataspel: 
 

Allmänt dataspel:   
Spelar/spelat dagligen      
Spelar/spelat någon gång i 
v. 

     

Spelar/spelat någon gång i 
m. 

     

Har endast provat      
Har aldrig spelat      
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Bilaga 7  Blankett 2: Arbetsbelastning 
NASA TLX 

 
Nr:__  Koncept:___________ 
 
Arbetsbelastningen härrör från de krav simulatorpasset ställer, från dina 
upplevelser av din prestation, från din ansträngning att möta kraven och från 
den stress du kan uppleva under passets genomförande. Vi ber dig därför 
skatta simulatorpasset utifrån dessa olika aspekter på arbetsbelastningen. 
 
De aspekter på arbetsbelastningen, som vi ber dig bedöma, beskrivs nedan: 
 
Mentala krav: Hur mycket mental aktivitet för uppfattande och bearbetning 
(t.ex. informationssökning, beslutsfattande, beräkningar) krävdes? Var de 
mentala krav, som uppdraget ställde på dig, låga eller höga? 
 

låga 1 2 3 4 5 6 7 höga 
 
 
Fysiska krav: Hur mycket fysisk aktivitet (t.ex. handhavande av reglage, 
styrning, huvudrörelser) krävdes? Var uppdragets fysiska krav låga eller höga? 
 

låga 1 2 3 4 5 6 7 höga 
 
Tidskrav: hur stor tidspress upplevde du som följd av informationstäthet och 
hastighet i förloppet? Var tidspressen låg eller hög? 
 

låg 1 2 3 4 5 6 7 hög 
 
 
Prestation: Hur väl uppfyllde du de krav uppgiften ställde? 
 

god 1 2 3 4 5 6 7 dålig 
 
Ansträngning: Hur stor var din ansträngning för den aktuella prestationen? 
 

låg 1 2 3 4 5 6 7 hög 
 
Stressnivå: Hur stor var din psykologiska stress under passet? Kände du dig 
avslappnad eller spänd under passet? 
 

låg 1 2 3 4 5 6 7 hög 
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Nr:__   
 
Vissa av de sex aspekterna på arbetsbelastning ovan är mer betydelsefulla än 
andra i uppgiften du har genomfört. Vi ber dig rangordna de sex olika 
aspekterna med avseende på deras betydelse i den  uppgift du genomfört, först 
i det nyss genomförda simulatorpasset, sedan i ett tänkt likadant pass i 
verkligheten. Den mest betydelsefulla aspekten ger du rangen 1 och den minst 
betydelsefulla rangen 6. 
 
 
  Rangordning i simulator 
  

Mentala krav     

  

Fysiska krav   

  

Tidskrav   

  

Prestation   

  

Ansträngning   

  

Stressnivå   

 
 
 
  Rangordning i verkligheten 
  

Mentala krav     

  

Fysiska krav   

  

Tidskrav   

  

Prestation   

  

Ansträngning   

  

Stressnivå   
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Bilaga 8  Blankett 3: Koncept- och 
objektutvärdering 

Nr:__  Koncept:___________ 
Konceptutvärdering: 

1. Hur var det att få översikt av gränssnittet jämfört med det 
befintliga? 

• Bättre 
• Likadant 
• Sämre 

 
2. Var det lättare att hitta och identifiera objekt i det nya 

gränssnittet jämfört med det befintliga? 
• Bättre 
• Likadant 
• Sämre 

 
3. Var det enklare att uppfatta informationsförändringar, ex 

sortimentsbyte,  i det nya gränssnittet jämfört med det befintliga? 
• Bättre 
• Likadant 
• Sämre 

 
4. Var någon eller några symboler störande eller missvisande? Om 

Ja ange vilka. 
• Nej 
• Ja, ____________________________________________________ 

 
5. Saknade du information? Om Ja ange vad. 
• Nej 
• Ja, ____________________________________________________ 

 
Objektutvärdering: Var följande objekt enklare att arbeta med än de 
befintliga? Ringa in det alternativ som passar bäst. 
 
            Mycket sämre       Likadant      Mycket bättre 
Träslag  -2  -1  0 1  2 

Sortiment  -2  -1  0 1  2 

Stamkvalitet  -2  -1  0 1  2 

Utmatad längd  -2  -1  0 1  2 

Vald längd  -2  -1  0 1  2 

Diameter  -2  -1  0 1  2 

Kap ute  -2  -1  0 1  2 
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Bilaga 9  Blankett 4: Symbolutvärdering 
  
Nr:__  
 
Sätt ring runt det bästa alternativet 
 

 
 

Ingen symbol
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Bilaga 10  Blankett 5: Konceptjämförelse & 
Placering 

Nr:__ 
 
Rangordna koncepten nedan vid respektive automatisk matning och manuell 
matning, det bästa konceptet ger du 5 och det sämsta 1. 
 
 HDD Koncept 0 Koncept 1 Koncept 2 

 

Koncept 3 

 

Automatisk      
Manuell      
 
 
 
 
 
 
Ringa in bästa placeringen och sätt ett kryss över den sämsta placeringen i 
figuren nedan. 
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Bilaga 11  Omarbetade koncept 
  

 
Koncept 0.1 

 

 

 
Koncept 1.1 

 

 
 

Koncept 2.1 
 

 
 

Koncept 3.1 
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Bilaga 12  Konceptens storlek 
Teckenhöjdens storlek vid olika virtuella avstånd 
Det minsta tecknet i varje koncept skall vara 0.4 grader hög, det är 
rekommenderad höjd enligt Tabell 2. Accepterad höjd är 0.33 grader om 
färgkodning används. 
 
1.4 meter är avståndet mellan föraren och projektorduken i simulatorn. 

 
Via formeln h=Α⋅αtan  ges höjden på minsta tecknet i mm. Detta visas i 
tabell nedan med olika virtuella avstånd. 
 

Virtuellt Avstånd Höjd på minsta 
tecknet (grader) 

Höjd på minsta 
tecknet (mm) 

1.4 0.4 9.8 
2 0.4 14.0 
2.5 0.4 17.4 
4 0.4 27.9 
6 0.4 42 
6 0.33 34.6 

 
De omarbetade konceptens förhållanden med valda skärm 
Med en teckenhöjd på 42 mm och skärmens höjd på 228 mm fås ett 
förhållande på: 

18.042/228 ≈   det vill säga tecknets höjd skall uppta 1:5 av hela höjden av 
konceptet. 
 
Förhållandet mellan skärmens bredd, 304 mm, och skärmens höjd, 228 mm,  
är: 

3
11228/301 =   det vill säga konceptens bredd skall vara max 1/3 längre än 

höjden. 
Första spegeln efter skärmen  
Då teckenhöjden minskas till 35 mm och samma förhållande på 1:5 gäller 
behöver konceptets höjd bara uppta 175 mm av skärmens höjd på 228 mm. 
Detta ger att den första spegelns höjd efter skärmen (vinklad 45 grader) kan 
vara 175 / cos 45 = 247 mm. 

Avstånd från öga till bild

0.4°
Teckenhöjd 
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Bilaga 13 Provplan 
Dan Järrendal  
Hans Tinggård Dillekås 

2007-01-15 

 

Provplan för test av Head-Up Display  i en 
skördare 
Inledning 
För att undersöka om Head-Up Display (HUD) är ett bra sätt att visa 
apteringsinformation på i en engreppsskördare ska en test i fält genomföras. 
Tester i simulator har indikerat på att apteringen blir effektivare och att 
arbetsbelastningen minskar med en HUD i jämförelse med befintlig Head-Down 
Display (HDD). För att kunna jämföra resultaten i simulator med resultaten i 
fält kommer testerna i fält att utformas på samma sätt som simulatortesterna. 
 
Testerna genomförs på en Valmet 941 med två förare under två dagar ca. fem 
mil norr om Falun. 

Genomförande 
Studien börjar med en färgtest och bakgrundsfrågor. Därefter monteras HUD-
utrustningen i skördaren. En tidsstudie genomförs med HDD för att nivålägga 
dagens system och för att kunna göra en jämförelse med  tidsstudierna med 
HUD. Tidsstudierna med HUD genomförs med fyra gränssnitt. Förarna får 
skriftligt svara på ett antal frågor efter varje studie och slutligen genomförs en 
ostrukturerad intervju. 
Färgtest och bakgrundsfrågor 
Förarna genomför Ishiharas färgtest, som innefattar ett antal bilder, för att 
undersöka om föraren lider av färgblindhet eller inte. Varje bild är uppbyggd av 
en cirkel fylld med olikfärgade punkter. I cirklarna bildas siffror av punkter 
bestående av andra färger än resterande punkter i cirkeln. Efter färgtestet fyller 
förarna i ett formulär med bakgrundsfrågor. Frågorna baseras på de som 
användes under simulatorstudierna. 
Luminansmätningar 
Luminansmätningar, mätningar av ljusstyrkan, utförs varje halvtimme under 
dagarna testen pågår. Mätningarna görs för att få en uppfattning om vid vilka 
ljusförhållanden HUD-utrustningen fungerar. Mätningarna utförs ute vid 
säkerhetsavståndet 70 meter från skördaren.  
Tidsstudie med HDD 
En tidsstudie med HDD genomförs först för att nivålägga dagens system. Då 
studien i simulatorn var ej bränsleanpassad utförs helst tidsstudierna också ej 
bränsleanpassad. Varje enskild tidsstudie beräknas ta en timme. Sortiment och 
diameter antecknas inte då denna informationen är krånglig att läsa av för den 
som utför tidsstudien när HUD används. Däremot antecknas trädslaget som 
apteras. Under tidsstudien skall för stora variationer i träddiametern undvikas 



   

 129 
 
 ExRapport-Dan-Hans 

då detta ger upphov till störningar i mätresultatet.  Tiden mäts med en 
tidsstudiedator. 
 
Åtta olika tider mäts under apteringen enligt följande. 
 

• Tiden mellan att fälla trädet och start av kvistningen. 
• Tiderna mellan varje kap av stammen (maximalt sex stycken). På grund 

av att långa träd kan kapas i upp till sex olika längder behövs sex olika 
tidsintervall. 

• En övrig post där all annan tid placerades.  
Montering av HUD utrustning 
HUD-utrustningen består av en låda, en stråldelare, en bärbar dator och ett 
antal fästen.  Utrustningen monteras i skördaren (Valmet 941) bakom föraren 
och skruvas fast. 
 
Skärmen (i lådan) kopplas till den bärbara datorn. Skärmen behöver 12 V DC 
och datorn behöver 230 V AC. En el-fördelare kopplas till skördarens 12 V 
DC uttag. Skärmen kopplas direkt till el-fördelaren medan den bärbara datorn 
kopplas till ett nätaggregat som konverterar 12 V DC till 230 V AC. 
Nätaggregatet kopplas sedan till el-fördelaren. 
 
Slutligen skruvas två fästen fast på handtagen på vardera sida om fönstret 
framför föraren. På fästena monteras stråldelaren med hjälp av en ram och två 
metallarmar. 
 
Kemisk ren bensin och rispapper används för att rengöra stråldelaren och 
speglarna i lådan. 
Inställning av virtuellt avstånd 
Två olika virtuella avstånd kan ställas in genom att variera antalet speglar i 
lådan. Förutom en skärm, en fast spegel samt en spegel monterat utanpå lådan 
har lådan sex platser där lösa speglar kan placeras. 
 
Beroende på antalet lösa speglar i lådan uppnås 2,40 (två lösa speglar) och 3,20 
(sex lösa speglar) meter mellan skärmen och spegeln utanpå lådan. 
 
Avståndet mellan spegeln utanpå lådan till förarens öga via stråldelaren mäts 
upp med hjälp av en tumstock. Detta avstånd läggs ihop med avståndet från 
spegeln utanpå lådan till skärmen och därmed erhålls det virtuella avståndet. 
 
Förarna väljer själv vilket avstånd de föredrar genom att de får prova de två 
olika avstånden. Avståndet som de väljer används sedan i resterande tester. 
Tidsstudie med HUD 
Tidsstudien med HUD utförs på samma sätt som tidsstudien med HDD. Den 
består av fyra tester, ett för varje gränssnitt. Innan varje test visas gränssnittet 
på ett papper för föraren. Valt träslag, sortiment, diameter, stamkvalitet, vald längd, 
utmatad längd, kap ute och varning identifieras för att skapa en förståelse av det 
gränssnitt som ska utvärderas. 
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Varje test inleds med att förarna provar gränssnittet i fem minuter för att se om 
utrustningen och gränssnittets utformning fungerar samt att förarna lär sig 
gränssnittets beteende.  
 
Studien ett börjar med Gränssnitt 1 och apteringstiden mäts. Sedan fyller 
föraren i blanketterna: Arbetsbelastning NASA TLX, Koncept – och 
objektutvärdering och Symbolutvärdering. Momenten upprepas för de 
resterande gränssnitten: Gränssnitt 2, Gränssnitt 3 och Gränssnitt 4. Under 
testerna är HDD:en nedsläckt. 
Intervju 
Efter varje studie fyller förarna i blanketterna: Konceptjämförelse och 
kommentarer och Utvärdering av HUD demonstratorn. Slutligen genomförs 
en avslutande ostrukturerad intervju. 

Utrustning 
• Lådan med tillhörande 6 lösa speglar samt spegeln monterad utanpå 

lådan 
• Stråldelare med ram 
• Bärbar dator innehållande gränssnitten 
• Luminansmätare: Hagner Digital Luxmeter: Screen Master 
• Konverterare, från 12V DC till 230V AC 
• Konverterare, från 24V DC till 230V AC 
• El-fördelare 
• Multimeter 
• Sladd med cigarettkontakt 
• Extra sladd 
• Avbitartång 
• Tång 
• Skiftnyckel 
• Fästen, boxen med fästanordningarna 
• Gummilistor 
• Två hylsnycklar 11 
• Två ringnycklar 11 
• Hylsnyckel och ringnyckel 9 för byte av ram 
• Verktygslåda 
• Husky Hunter2 
• Allegro tidsstudiedator 
• Insex 5 
• Extra ram 
• Kamera 
• Ficklampa 
• Måttband 
• Silvertejp 
• Sax 
• Rispapper 
• Kemisk ren bensin 
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• Skumgummi för att ställa den bärbara datorn på 
• Tre papper innehållande färgtestet 
• Bild av alla koncepten 
• Blankett 1: Bakgrundsfrågor 
• Blankett 2: Arbetsbelastning NASA TLX 
• Blankett 3: Koncept – och objektutvärdering 
• Blankett 4.1: Symbolutvärdering2 
• Blankett 5.1: Konceptjämförelse och kommentarer 
• Blankett 6.1: Utvärdering av HUD demonstratorn 
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Bilaga 14  Blankett 4.1: 
Symbolutvärdering2 

  
Nr:__  
 
Sätt ring runt det bästa alternativet 
 
 

Ram 1 1 0 1 
     
Trädval 

                    
     
Sortiment 

  
     
Massaved 

   
     
Diameter 

    
     
Varning 

  

 
Blinkning 

 
     
Kap ute    
     
Grafisk stam- 
framställning 

Ingen symbol 
 

 

  
     
 
Utmatad 
längd  

 

   
     
 
Vald längd 

 

 

 

 

 
 

Färg-
kombination 

Rosa/Grön 
med grön/rosa 

ram 

Rosa/blå med  
gul ram 

Rosa Grön, brun, röd, 
orange, blå, gul, 

svart med gul ram 
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Bilaga 15  Blankett 5.1: Konceptjämförelse 
& Kommentarer 

Nr:__ 
 
Rangordna koncepten nedan, det bästa konceptet ger du 5 och det sämsta 1. 
 
HDD Koncept 0.1 

 

Koncept 1.1 

 

Koncept 2.1 

 

Koncept 3.1 

 
     

 
 
 
Övriga kommentarer 
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Bilaga 16  Blankett 6: Utvärdering av HUD 
demonstratorn 

 
Nr:__  
 
 

1. Försvann bilden någon gång? 
 
 

_______________________________________________________ 
 

 
2. Skakade HUD bilden?  
 

____________________________________________________ 
 

3. Såg du HUD bilden då den behövdes? 
 
 

_______________________________________________________ 
 

 
4. Var det mer krävande att läsa av HUD bilden än den befintliga 

skärmen?  
 

____________________________________________________ 
 

 
5. Ytterligare kommentarer:  

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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Bilaga 17 Förarnas kommentarer från 
simulatortestet 

Störande eller missvisande symboler: 
Koncept 0: 

• Vald och utmatad längd har för små siffror 
• Alla 
• Diameter och trädslag 
• Svårt att hitta kapfönstret 
• Kapfönster, gör ett hopp när utmatad längd närmar sig kapfönstret 
• Kapfönster 
• Hitta kapfönster 
• Har hellre namn för trädslag 

 
Koncept 1: 

• Trädslag 
• Sortiment och trädslag 
• Alla 
• Sämre att snabbt hitta kapfönstret 
• Svårt att förstå symbolen för massa 
• Färgbyte vid sortimentsbyte 
• Har hellre namn för trädslag 
 

Koncept 2: 
• Sortiment och trädslag, vald - och utmatad längd (siffror) 
• Utmatad längd 
• Svårt att veta vilket träslag man valt 
• Har hellre namn för trädslag 
 

Koncept 3: 
• Trädslaget. Tråkig färg 
• Svårt att veta vilket träslag man valt 
• Om det var timmer eller massa 
• Svärd ute 

  
Saknades information: 
Koncept 0: 

• Vald längd, såg inte den da jag körde och kap ute vid fällning 
 
Koncept 1: 

• Veta var på stocken aggregatet befinner sig 
• Hydraulolja temperatur och varvtal 
• Kapfönster 

 
Koncept 2: 
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• Väldigt bra - lättsamt. Större stock (gränssnitt) ty då ser en tydligare var 
aggregatet är på stocken. Går fort att hitta kapfönstret. Längre stock, 
för att se var aggregatet befinner sig efter sista kapfönster. Stocken 
byter färg med sortimentsbyte, behöver bara titta på en grej. 

• Schysst vid manuell matning (och automat) 
• Rörig, för många färger 
• Ingen kontroll över längderna 
• Tittade för mycket på konceptet. Behöver inte kvalitetssiffran 

 
Koncept 3: 

• Tydligare sortimentsbyte vill göra det lättsammare. Kan HUD:en följa 
aggregatet? Bra att träslag och stammen är nära varandra. Vill ha 
stamsymbol och siffra för utmatad längd. 

• Gillar det, tydligt var man är. 
• Bra, jätte enkel. Bra med träval i samma punkt som resten av 

informationen. Bra om vald längd siffra finns. Byt ut sortimentsymbol 
med text utan platskodning 

• Större symbol för sortiment, det skall synas bättre, kanske flytta 
placeringen 

• Bäst. Text istället för sortimentsymbol 
• Behöver inte kvalitesiffran 

 
Generella kommentarer: 

• Kap ute borde synas vid fällning även om inte trädval är gjort 
• Söker utmatad längd siffran i K1 innan den syns till, det upplevs 

ansträngande 
• Kap ute bör vara skarpare, synas bättre när det är ute 
• Vald längd i siffror och textat träslag och färgmärkningssymbol och 

textat sortiment med platskodning (inte släckta symboler) och symbol 
för grovkvistning skall synas om den är nedtryckt 

• Bästa var K3; plocka in träsymbol från K0. Flytta träsymbol från 
stammen. Lägg till vald längd siffra. Utmatad längd siffra följa med 
stammen. K1 hade bra kap ute, tänds inte så mycket. Plocka bort extra 
info i K0, inte bra med nedsläckt. 

• Kan ha symbol för massa då massa alltid är massa, det finns alltid med. 
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Bilaga 18 Chi2-test av symbolutvärdering 
Symbol Alternativ Obs. Förv. Symbol Alternativ Obs. Förv.
Ram 1 3 4,33 Grafisk  K2 3 3,75 
 2 2 4,33 framställning K3 9 3,75 
 0 9 4,33  K0 3 3,75 
 p-värde 0,035   p-värde 0,022  
Gran K1 4 3,25 Grovtimmer K1 2 3,25 
 K2 0 3,25  K2 1 3,25 
 K3 1 3,25  K3 2 3,25 
 K0 8 3,25  K0 8 3,25 
 p-värde 0,008   p-värde 0,024  
Tall K1 1 3,25 Klentimmer K1 1 3,25 
 K2 0 3,25  K2 2 3,25 
 K3 3 3,25  K3 2 3,25 
 K0 9 3,25  K0 8 3,25 
 p-värde 0,002   p-värde 0,024  
Löv K1 1 3,25 Kap ute K1 11 3,25 
 K2 0 3,25  Nej 0 3,25 
 K3 2 3,25  Annat 1 3,25 
 K0 10 3,25  K0 1 3,25 
 p-värde 0,002   p-värde 0,00002  
Stamblock K1 2 3,25     
 K2 0 3,25     
 K3 2 3,25     
 K0 9 3,25     
 p-värde 0,024      

 
Symbol Alternativ Obs. Förv.  Alternativ Obs. Förv. 
Massaved K1 1 3,25     
 K2 2 3,25     
 K3 3 3,25  Symbol 6 6,5 
 K0 7 3,25  Text 7 6,5 
 p-värde 0,094    0,782  
Diameter- K1 5 3,25     
symbol Ingen 4 3,25     
 Annat 0 3,25  Symbol 9 6,5 
 K0 4 3,25  Ingen symbol 4 6,5 
 p-värde 0,209    0,166  
Varning K1 6 4,33     
 K2 3 4,33  Symbol 9 6,5 
 K3 4 4,33  Ingen symbol 4 6,5 
 p-värde 0,584    0,166  
Utmatad  K1 5 3,75     
längd K2 3 3,75     
 K3 6 3,75  Symbol 3 7,5 
 K0 1 3,75  Siffra 12 7,5 
 p-värde 0,269    0,020  
Vald  K1 5 4,25     
längd K2 3 4,25     
 K3 8 4,25  Symbol 11 8,5 
 K0 1 4,25  Siffra 6 8,5 
 p-värde 0,098    0,225  
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Bilaga 19 Chi2-test av konceptjämförelsen 
 

Automatisk matning  Manuell matning 
Alternativ Obs. Förv.  Alternativ Obs. Förv. 

HDD 0 2.6  HDD 1 2.6 
K1 2 2.6  K1 2 2.6 
K2 1 2.6  K2 1 2.6 
K3 1 2.6  K3 2 2.6 
K0 9 2.6  K0 7 2.6 

p-värde 0,0004    0,0459  
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Bilaga 20 Variansanalys 
Undersökte om total arbetsbelastning och total apteringstid var beroende av de 
olika variablerna. Exempelvis berodde total arbetsbelastning av förare och 
koncept, färgseende och koncept, och så vidare. Se tabellerna nedan. 
Total arbetsbelastning 
Faktor Frihetsgrader p-värde Statistisk säkerställd 
Förare 12 0,0001 Ja 
Koncept 4 0,0224 Ja 
Färgseende 1 0,0001 Ja 
Koncept 4 0,1911 Nej 
Dataspelserfarenhet 1 0,1329 Nej 
Koncept 4 0,2913 Nej 
Illamående 1 0,2254 Nej 
Koncept 4 0,2980 Nej 
 
Total apteringstid 
Faktor Frihetsgrader p-värde Statistisk säkerställd 
Förare 12 0,0001 Ja 
Koncept 4 0,0008 Ja 
Pass 3 0,3052 Nej 
Koncept 3 0,5075 Nej 
Total arbetsbelastning 1 0,5083 Nej 
Koncept 4 0,0362 Ja 
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Bilaga 21 Chi2-test av andel snabbare 
apterade träd 

I tabellen nedan tillsvarar alternativet som rangordnades först (bäst) de 
observerade värdena och de förväntade värden tillsvarar antalet förare genom 
antalet alternativ. 
 

                   Automatisk aptering Manuell aptering 
     
 Observerat Förväntad Observerat Förväntad 
Utan HUD 0 2,6 1 2,6 
K0 2 2,6 2 2,6 
K1 1 2,6 1 2,6 
K2 1 2,6 2 2,6 
K3 9 2,6 7 2,6 
p-värde 0,0004 0,0459 

 
 
 
 
I tabellen nedan är de observerade värdena antal träd föraren apterade 
snabbare än med HDD. De förväntade värdena är vad föraren skulle ha haft 
om det inte var någon skillnad på HUD och HDD beräknad som det totala 
antalet träd genom två. 

 
 
 

 Koncept 0  Koncept 1  Koncept 2  Koncept 3 
Förare            

Nr. Obs. Förv.  Obs. Förv.  Obs. Förv.  Obs. Förv. 
1 7 7,5  7 7,5  10 7,5  15 7,5 
2 7 10  7 10  10 10  12 10 
3 19 10  11 10  17 10  14 10 
4 16 10  13 10  14 10  10 10 
5 7 7,5  7 7,5  13 7,5  8 7,5 
6 10 7,5  7 7,5  14 7,5  12 7,5 
7 11 10  13 10  12 10  13 10 
8 15 10  15 10  16 10  14 10 
9 6 7,5  11 7,5  11 7,5  7 7,5 

10 11 10  14 10  18 10  16 10 
11 18 10  18 10  11 10  15 10 
12 14 10  13 10  10 10  10 10 
13 5 10  15 10  13 10  17 10 

p-värde 0,008  0,103  0,003  0,012 
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