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Sammanfattning 

Navigering är något som upplevts som ett problematiskt moment för soldater. Svårigheter har 

funnits i att identifiera egen position och navigera med hjälp av karta. Pågående 

moderniseringsprojekt försöker ta reda på vad som behövs för att underlätta soldaters 

navigering. Tidigare studier visar på att en karta med GPS-positioner ökar prestationen 

jämfört med enbart karta och kompass. Syftet med denna studie var att utvärdera två olika 

visuella navigeringsdisplayer: en GPS-mottagare med digital karta, och en minidisplay som 

visar riktning och avstånd. Deltagarna hade antingen bara GPS-mottagaren eller GPS-

mottagaren i kombination med minidisplayen. Utvärderingen utfördes med hänsyn till 

prestation (tid, vapenhantering och identifierade mål) men även utifrån användarupplevelsen. 

Studien visade att minidisplayen minskade användarnas behov av att stanna och titta på GPS-

mottagaren. Vilket var positivt då detta potentiellt minskade risken för att soldaterna tappade 

fokus på omgivningen. Det fanns även tendenser till att användandet av enbart GPS-

mottagaren ledde till att vapnet släpptes under en längre tid än vid navigation med 

minidisplayen. Dock upplevde deltagarna det som mer belastande att hålla koll på vart de 

satte ner sina fötter för att inte snubbla när de navigerade med minidisplayen. Deltagarnas 

åsikter skiljde sig åt när det gällde preferens. Några förespråkade GPS-mottagaren, vissa 

kombinationen av de två displayerna och andra enbart minidisplayen. Kombinationen av 

displayer upplevs av de flesta som något positivt, men systemet kräver ytterligare utveckling 

och träning. 
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1. INLEDNING 

Navigering upplevs som ett problematiskt moment av soldater. Intervjustudier av Sandberg 

(2008) har visat att många värnpliktiga känner sig obekväma när det gäller navigering. De 

värnpliktiga hade problem med att uppge/identifiera sin egen position på kartan eller att känna 

igen terrängen, vilket ger svårigheter både när de ska navigera själva eller för hela gruppen. 

Traditionellt sett har navigering utförts med hjälp av karta och kompass. För den vane är detta 

ett acceptabelt sätt att navigera men det tar ofta lång tid jämfört med en GPS (Colbert & Tack, 

2005). Ny teknik ger fler möjligheter då det kan spara tid men även vara till hjälp för de 

personer som upplever svårigheter med att navigera med hjälp av karta och kompass.  

Det finns flera pågående moderniseringsprojekt runt om i världen för att prova ut ny teknik 

och hjälpmedel för soldater, även för den svenska militären. I navigeringsteknik används 

GPS-signaler för att lokalisera positionen och genom olika sorters displayer förmedlas denna 

information till soldaterna. De tre vanligaste testade displayerna är: visuella, taktila eller 

auditiva (Colbert & Tack, 20052005; Kumagai, Tack, & Colbert, 2005; Tack & Angel, 2005; 

Thomas, Demczuk, Piekarski, Hepworth, & Gunther, 1998).  

Soldater har uttryckt en önskan om att ny teknik introduceras som komplement eller ersättare 

till karta och kompass, men denna önskan kommer med ett antal restriktioner enligt Kumagai, 

Tack och Colbert (2005). Hjälpmedlet får enligt Tack och Colbert (2005) inte: 

 Väga för mycket. 

 Uppta för mycket uppmärksamhet. 

 Vara bräckligt – det måste tåla smuts, fukt och stötar. 

 Sticka ut – det behöver matcha befintlig utrustning. 

 Påverka användningen av vapnet. 

Informationen som presenteras för soldaterna behöver även vara basal (Andersson, 

Gustavsson, Hörberg & Sandberg, 2009), det vill säga så pass förenklad att soldaterna kan 

tolka informationen medan de utför andra uppgifter eller har uppmärksamheten på något 

annat.  

En digital karta i en handhållen GPS kan på ett enkelt sätt visa nuvarande position, delmål, 

mål, hinder och andra saker, men att titta ner på en karta kan distrahera och ta fokus från 

andra uppgifter så som uppmärksamhet på omgivningen eller hantering av vapen (Hörberg & 

Sandberg, 2005).  

Ett nyligen testat visuellt navigeringshjälpmedel är en prototyp av typen miniatyrdisplay, som 

kan monteras på glasögon eller i anslutning till bildförstärkare. I en studie av Hörberg, 

Gustavsson och Sandberg (2010) testades denna minidisplay i en urban miljö. I minidisplayen 

fick försöksdeltagarna se en bäringspil och i vissa fall även se avståndet till nästa brytpunkt. 

Resultatet visade att det var möjligt att navigera i stadsmiljö med minidisplayen som enda 

hjälpmedel. Nästa steg i utvärderingen av detta hjälpmedel är att testa det i skogsterräng för 

att se om minidisplayen är ett bra komplement till en digital karta (handhållen GPS) för att på 

ett säkert sätt kunna navigera runt hinder och farliga passager. Detta är fokus för uppsatsen. 

De hjälpmedel som avses är 1.) en kommersiell GPS-mottagare för friluftsbruk vilken kan 

visa egen position på en högupplöst karta, kompassriktning samt riktning och avstånd till en 

brytpunkt, samt 2.) en minidisplay vilken kan visa riktning och avstånd till en brytpunkt. En 

soldat antas alltid ha tillgång till en GPS-mottagare och minidisplayen ses som ett tillägg vars 

nytta ska utvärderas. 
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1.1. Syfte 

Det finns två mål med denna studie, det främsta är att utvärdera minidisplayen genom att 

undersöka hur förmågan att navigera i skogsterräng och samtidigt bibehålla uppmärksamhet 

på omgivningen påverkas beroende på om soldaten har tillgång endast till GPS-mottagare 

eller både GPS-mottagare och minidisplay. Det andra målet är att utvärdera vad användarna 

tyckte om de två hjälpmedlen och kombinationen av dessa. Viktiga aspekter är att hjälpmedlet 

ska maximera soldaternas säkerhet samtidigt som distraktion och vikt på hjälpmedlen ska 

minimeras.  

1.2. Frågeställningar 

Frågeställningarna i studien är som följer:  

1. Hur såg soldaternas prestation ut med de två hjälpmedlen? 

a. Vilket hjälpmedel gav bäst prestation? 

b. Vilket hjälpmedel gav bäst upplevelse?  

c. Vilket hjälpmedel distraherade minst?  

2. Hur var kombinationen av de två hjälpmedlen? 

a. Minskade minidisplayen behovet av att använda den digitala kartan i GPS-

mottagaren? 

3. Vad tyckte soldaterna om: 

a. Minidisplayen? 

b. GPS-mottagaren? 

c. Kombinationen av de två hjälpmedlen? 

1.3. Avgränsningar 

Denna rapport kommer att avhandlas inom ramarna för den svenska militären. Studien är ett 

delprojekt inom FoT-projektet ”Soldatens informationsbehov” (Försvarets forskning Och 

Teknikutveckling), vilket är ett tre årigt projekt inom människa-system-interaktion med fokus 

på soldatens informationshantering i form av kommunikation, navigering och målhantering. 

Fokus för FoT-projektet ligger på tekniska ledningsstöd. Generella problem som utforskas är: 

stöd för slutanvändaren (soldaten), stöd för kort förflyttning och hur eld och rörelse kan 

samordnas. Även den begränsade hanteringsförmågan utforskas, både ur kognitiv synvinkel 

gällande exempelvis uppmärksamhet, och ur handhavande perspektivet gällande exempelvis 

vikt. 

1.4. Terminologi 

Pronomen han kommer att användas synonymt med soldaten/deltagaren. Detta för att alla 

deltagare var manliga och inte för att det inte finns kvinnliga soldater. Miniatyrdisplayen som 

använts i studien kommer antingen att benämnas som minidisplay eller MD. I resultatavsnittet 

kommer de två olika hjälpmedlen att benämnas som två olika displaykonfigurationer, en med 

enbart GPS-mottagaren och en med GPS-mottagaren i kombination med minidisplayen. När 

soldater nämns i denna rapport är det i första hand markstridssoldater inom armén, om inget 

annat anges. 
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Anläggning – Innebär att soldaten direkt ska kunna öppna eld. Vapnet är laddat och osäkrat, 

riktat mot målet, avtryckarfingret på avtryckaren och andra handen på tryckpunkt om sådan 

finns. (Soldaten i fält, 2001) 

Brytpunkt – Ett delmål/referenspunkt vid navigering. 

Färdigställning – Utgångsställning före anläggning. Vapnet är laddat och osäkrat, blicken 

mot målet, vapnet redo för anläggning och avtryckarfingret hålls borta från avtryckaren. 

(Soldaten i fält, 2001) 

Pistolgreppet – Det grepp skytten behöver hålla i vapnet för att kunna avfyra det. 

Stridspar – Två personer som skyddar och understödjer varandra, främst i strid. 

Stridstaktisk – I denna rapport handlar detta beteende om att navigera säkert och 

energiekonomiskt. Att navigera i skydd av skog och undvika öppna ytor. Detsamma gäller för 

sanka områden som hellre bör navigeras runt än att korsas. Energin sparas genom att istället 

för att bestiga höjder om möjligt gå runt dem.  

1.5. Disposition 

Introduktionen följs av en teoretisk genomgång av navigeringsuppgiften och stridsuppgiften, 

vilken slags information som efterfrågas samt tidigare studier inom området. Det följs av ett 

metodteoretiskt kapitel och en metodologisk förklaring av experimentets utformning och 

utförande. Det femte kapitlet visar de resultat som studien har resulterat i och detta efterföljs 

av ett kapitel med diskussion. Uppsatsen avslutas med ett kapitel med slutsatser och 

rekommendationer för fortsatta studier.  
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2. TEORETISK BAKGRUND 

När en soldat förflyttar sig från en position till en annan innebär det mer än bara rörelse. 

Soldaten måste främst kunna navigera både med eller utan hjälpmedel, men soldaten har även 

ytterligare en uppgift, kallad stridsuppgiften. Exempelvis att spana, rekognosera, eller föra 

vidare information. I följande kapitel presenteras först navigeringsuppgiften, därefter 

stridsuppgiften och hur den påverkar belastningen. Detta följs av hur långt utvecklingen av 

navigeringshjälpmedel (främst visuella) nått samt vad som behöver betänkas vid design av ny 

teknik. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av nedanstående teorier och framsteg.  

2.1. Navigeringsuppgiften 

Navigering är en viktig förmåga som kan påverka en persons vardag på olika sätt (Wolbers & 

Hegarty, 2010). Det kan handla om enkla aktiviteter som att hitta hem från en känd plats eller 

mer komplexa aktiviteter som att navigera i okänd terräng. De psykologiska förmågor som 

påverkar människans navigeringsförmåga är perception, kognition och motoriska färdigheter 

(Montello & Sas, 2006). En brist i någon av dessa förmågor kan innebära svårigheter att leva 

ett normalt liv.  

En viktig del vid navigering är att personen är orienterad, alltså medveten om sin egen 

position i relation till andra objekt (Montello & Sas, 2006). Detta har Sandberg (2008) genom 

intervjustudier visat att soldater haft problem med. Människor uppdaterar sin orientering via 

två processer, (1) genom att använda sig av landmärken, vilket innebär exempelvis att känna 

igen platser via interna eller externa minnesbilder, samt (2) genom att sammanfoga 

information om hastighet och tid för att veta ett ungefärligt färdavstånd (Montello & Sas, 

2006). 

Montello och Sas (2006) ser navigering som uppbyggd av två komponenter, förflyttning samt 

”wayfinding”, att veta vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Förflyttning handlar om att på ett 

säkert sätt kunna ta sig från en punkt till en annan. Det kräver att vi kan koordinera 

information från våra sensoriska och motoriska system samt förmågan att kunna identifiera 

hinder och barriärer (Montello & Sas, 2006). Själva säkerheten i förflyttningen är något som 

soldater hela tiden måste ta i beaktande. Exempel kan vara att upptäcka vart det kan finnas en 

potentiell fara/hot, vilken väg som är bäst att ta sett till både längd, altitud och säkerhet. 

Wayfinding är mer beroende av vårt arbetsminne, vår förmåga att komma ihåg om vi har 

varit/sett denna plats tidigare, samt beslutsfattande, att bestämma vilken väg vi ska ta 

(Montello & Sas, 2006). Soldaten har kanske aldrig varit på platsen tidigare och kan inte 

använda det som beslutsunderlag, men andra erfarenheter från liknande platser eller 

situationer kan ligga till fördel för soldatens wayfinding. Hur mentalt krävande det är att 

navigera varierar. Att navigera på välbekanta sträckor blir ofta ett automatiserat beteende och 

överlåter uppmärksamhet till annat men att navigera i okänd terräng kräver ofta stor 

uppmärksamhet (Montello & Sas, 2006).  

2.1.1. En systemisk modell över navigering 

”Driver-in-Control" (DiC) är en systemisk modell över bilkörning (Hollnagel, Nabo, & Laur, 

2003). Modellen utarbetades först för bilkörning men blev senare anpassad för att förklara 

kontroll i ett sammansatt system och omdöpt till Extended Control Model (ECOM) (Hollnagel 

& Woods, 2005). I stort handlar DiC om hur en förare tar kontrollen och bibehåller den 

genom hela sin körning, detta förklaras genom fyra olika kontrolloopar på olika nivåer 

(Hollnagel et al., 2003). Varje loop bygger på förarens avsikter, handlingar och utfall. 

Tillsammans är looparna dynamiska, simultana, och bygger på feedback och feedforward 

(Hollnagel et al., 2003), se Figur 1 nedan.  
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Figur 1: Bild över ECOMs fyra nivåer. Efter Hollnagel och Woods (2005). 

Bilden ovan (Figur 1) är en schematisk bild över hur de fyra kontrollooparna relaterar till 

varandra. Det som inte syns i bilden är hur feedback propageras mellan de olika nivåerna och 

hur målen, planerna och handlingarna påverkas av det.  Kompensatorisk kontroll uppstår 

mellan tracking- och regulatingloopen, medan förutseende kontroll försiggår mellan 

regulating- upp till targetingloopen. Alla loopar är aktiva samtidigt och varje loop har olika 

mål som genomförs simultant med andra loopars mål. (Hollnagel & Woods, 2005) 

Effektiv kontroll innebär att kontroll innehas i alla fyra kontrollnivåer samtidigt. De olika 

nivåerna innebär: 

 Targeting är den överordnade loopen där mål skapas. Loopen arbetar 

enbart genom feedforward. Exempel på mål kan vara destination eller 

körkriterier. En förändring av mål på targetingnivån påverkar alla de tre 

andra nivåerna (Hollnagel et al., 2003). Ett exempel på ett förändrat 

körkriterier är om föraren får veta att de måste vara framme tidigare, så 

ökar föraren kanske farten och får ett ökat riskbeteende. 

 Monitoring är en övervakande handling med både feedback och 

feedforward. Loopen tar hänsyn till det sammansatta bilförarsystemet med 

relation till miljön (annan trafik och väder). Loopen genererar sedan 

planerna som används i regulating och tracking. I denna loop övervakas 

bilens skick, trafikskyltar om hastighet, varningar och platser. (Hollnagel 

et al., 2003) 

 Regulating sätter upp målen för trackingloopen. Det är förutseende 

handlingar med både feedforward och feedback. Det kan till exempel vara 

att sätta en målhastighet för att nå målet i tid, eller att den egna positionen 

och hastigheten anpassas med hänsyn till den övriga trafiken (Hollnagel et 

al., 2003). Loopen består ofta av flera trackingsubloopar, och kan ta över 

kontrollen från trackingloopen genom att göra avkall på till exempel 

hasigheten för att förhindra en krock. Det innebär att ett mål, att hinna 

fram i tid, får stå tillbaka till fördel för målet att köra säkert. Konflikten 
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mellan två mål löses genom att föraren inom denna loop ändrar planerna. I 

det förklarade fallet skulle det kunna innebära att föraren först kör om den 

framförvarande bilen och sedan återgår till den önskade hastigheten 

(Hollnagel & Woods, 2005).  

 Tracking är en kompensatorisk handling som enbart handlar om feedback 

(Hollnagel et al., 2003). Det kan till exempel handla om att hålla rätt 

hastighet, förhålla sig till framförvarande bil och bilens position på vägen. 

För den erfarne bilföraren är detta ett nästintill automatiserat beteende. Det 

vill säga en process som kräver liten eller ingen ansträngning eller 

intention. En automatiserad process kan ske simultant och utan sekventiell 

ordning (Sternberg, 2006). När något oförutsett händer blir körningen 

istället en kontrollerad process som kräver mer medveten kontroll, den 

faller då under regulatingloopen. 

2.1.1.1. Soldaternas navigeringsuppgift sett utifrån ECOM 

De olika kontrollnivåerna/looparna inom DiC/ECOM kan överföras till soldaternas 

navigeringsuppgift (se  Figur 2) och kommer förklaras genom några exempel. Targeting för 

soldaten handlar om att skapa förutsättningar för att kunna ta sig till slutdestinationen på ett 

säkert sätt. I monitoring övervakar soldaten omgivningen och spanar efter fiender, hinder och 

lämpliga vägval. Regulating innebär att hastigheten anpassas i avseende till både terrängen 

och när målet ska nås, att undvika ojämnheter/hinder samt att finna den ”bästa” vägen. Den 

”bästa” vägen kan innebära så lite möda som möjligt sett ur höjdskillnad, hinder och underlag 

(stig/sankmark/berg). Att gå i naturen kan bli lika automatiserat som när föraren kör 

(Tracking) och när underlaget/uppgiften kräver så övergår processen istället till regulating.  

 Figur 2: Fri tolkning av hur ECOM-modellen fungerar vid navigering. 

Ett störmoment i trackingloopen behöver inte påverka targetingloopen, till exempel om 

soldaten stannar för att ta sats för att hoppa över en bäck behöver inte påverka beteendet för 

att ta sig till slutmål. Men något som att tappa orienteringen kan påverka både tracking och 

regulatingloopen. (Hollnagel & Woods, 2005) 

2.1.1.2. Displayernas påverkan på kontrollooparna 

När soldaten behöver titta på GPS-mottagaren för att orientera sig blir följden att han behöver 

stanna, vilket påverkar både regulating och trackingloopen. Används minidisplayen så kan 

soldaten oftast orientera sig under pågående rörelse. 
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2.1.2. Presentation av navigeringsinformation för soldaten 

Enligt Wickens och Hollands (1999) finns det två olika sätt att presentera 

navigeringsinformation, antingen ur ett exocentriskt perspektiv (informationen baseras utifrån 

världen) eller ett egocentriskt perspektiv (informationen baseras utifrån personen). 

Exocentrisk information är bra att använda då förståelse för planerad sträcka, hur något ser ut 

eller är uppbyggt ska uppnås. När det gäller navigering i främmande områden så presenteras 

informationen med fördel ur ett egocentriskt perspektiv där personen som ska navigera får 

informationen i den riktningen som den själv tittar (Montello & Sas, 2006; Wickens & 

Hollands, 1999). Detta skulle innebära att displayen anpassar sig till den riktningen personen 

är på väg till istället för att visa en kartbild med norr upp, som på en vanlig papperskarta. Det 

finns flera fördelar med att få egocentrisk information: det är dels vad vi människor är mest 

vana vid, vi ser lättare vilka hinder/objekt som finns längre fram på sträckan och dels att vi 

inte behöver använda oss av mental rotation för att vända kartan rätt i förhållande till 

färdvägen. (Wickens & Hollands, 1999) 

Ett sätt för att öka förståelsen och effektiviteten är att använda sig av ”dual maps”, det innebär 

att användaren själv kan skifta mellan en egocentriskt och en exocentrisk vy (Wickens & 

Hollands, 1999). Ett sätt för att åstadkomma detta för soldaterna vore om olika 

zoomningsskalor på den digitala kartan i GPS-mottagaren innebar ett skifte mellan att visa 

färdvägen upp och norr upp. 

2.2. Stridsuppgiften 

Som tidigare nämnts räcker det inte att bara kunna navigera för soldater. Samtidigt som de 

navigerar måste de upprätthålla uppmärksamhet. Det innebär att soldaterna måste ha full 

kontroll över vad som händer i omgivningen, var resten av gruppen befinner sig samt ha sitt 

vapen i färdigställning utifall ett hot skulle uppenbara sig. Att göra allt detta på samma gång 

kräver stor uppmärksamhet och desto fler uppgifter som behöver utföras samtidigt ju mer ökar 

soldaternas arbetsbelastning. 

2.2.1. Visuell uppmärksamhet 

För soldaten gäller det att vara uppmärksam och observant på vad som händer i omgivningen. 

Uppmärksamhet kan delas in i tre olika kategorier: Selektiv uppmärksamhet, fokuserad 

uppmärksamhet och delad uppmärksamhet (Wickens & Hollands, 1999).  

 Selektiv uppmärksamhet är när en person lägger för stor vikt vid ett 

moment och därigenom missar andra viktiga moment (Wickens & 

Hollands, 1999). Exempelvis om en soldat skulle lägga för stort fokus på 

navigeringshjälpmedlet att denne snubblar vid navigeringen.  

 Fokuserad uppmärksamhet är istället när det finns fler störmoment så att 

personen inte kan fokusera på det av vikt. Ett exempel kan vara om man 

sitter och läser något och någon börjar prata i samma rum så är det svårt att 

fortsätta läsa utan att lyssna. (Wickens & Hollands, 1999) 

 Delad uppmärksamhet är när en person utför två eller flera saker samtidigt 

och beroende på vad dessa saker är så blir den kognitiva belastningen olika 

hög (Wickens, 2002). Att till exempel läsa och samtidigt trumma med 

fingrarna är inte påfrestande, men att läsa en text och samtidigt prata om 

något annat medför däremot att den kognitiva belastningen blir mycket 

högre. 

Att soldaten har två visuella uppgifter (navigera samt spana) samtidigt är påfrestande då båda 

uppgifter belastar samma kognitiva resurser. En lösning för att minska arbetsbelastningen 
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skulle enligt Wickens (2002) kunna vara att överlåta den ena uppgiften till en annan 

modalitet, något som Wickens kallar ”Multiple resource theory”. En lösning för att minska 

den kognitiva belastningen för soldaten skulle således kunna vara att presentera information 

antingen via hörseln med auditiv navigeringsinformation eller taktilt via vibrationer. Att 

presentera information taktilt kan vara svårt då soldater redan har så mycket utrustning. Att 

presentera informationen via ljud skulle kunna vara omöjligt under pågående eldstrid. Andra 

modaliteter är dock inget som kommer att undersökas eller resoneras vidare i denna studie. 

2.2.2. Målsökning 

När soldaterna söker av terrängen efter fiender är vad Wickens & Hollands (1999) skulle kalla 

målsökning, som är en del av selektiv uppmärksamhet. Målsökning är när målets position och 

närvaro är oklart, till skillnad från övervakningskontroll, när personen vet positionen på det 

som eftersöks och enbart övervakar.  

Något som kan underlätta målsökning och uppmärksamhet i allmänhet är parallell 

bearbetning. Detta kan åstadkommas genom Spatial proximity när två objekt befinner sig i 

närheten av varandra, även kallat närhetsprincipen. Exempel på detta är till exempel 

stridspiloters head-up displayer, då projiceras informationen på vindrutan så piloterna kan se 

informationen samtidigt som de tittar på sin omgivning. Det finns dock kontrasterande studier 

till om dessa displayer underlättar eller om de istället skapar selektiv uppmärksamhet. Mycket 

tyder på att det beror på användaren. Om användaren förväntar sig stimuli så underlättar head-

up displayen, men om det är en oväntat stimuli kan det missas. (Wickens & Hollands, 1999) 

2.2.3. Arbetsbelastning 

Soldatens arbetsbelastning ökar med fler uppgifter, komplexiteten på uppgiften och ovanan av 

uppgiften. Att ha en hög arbetsbelastning är inte alltid något dåligt, utan det beror på hur 

personen anpassar sig till situationen (Wickens & Hollands, 1999). En låg arbetsbelastning 

kan innebära att personen tappar fokus och gör annat, och därmed förlorar mer 

uppmärksamhet än om den har mycket att tänka på och fokuserar helt på uppgiften (Hollnagel 

& Woods, 2005). Hollnagel och Woods (2005) förklarar arbetsbelastning som att den 

"[...]speglar den subjektiva upplevelsen av ansträngningen" (s.53). 

Det finns olika orsaker till hur komplex en uppgift uppfattas. Tre olika kategorier är enligt 

Hollnagel och Woods (2005): (1) träning och erfarenhet, (2) tid och kunskap och (3) 

gränssnittet. Hur användaren klarar uppgiften beror enligt Hollnagel och Woods (2005) alltså 

på hur uppgiften är utformad och vilka förutsättningar användaren har för att klara den både 

sett till egen kunskap och tilldelad tid. 

Hollnagel och Woods (2005) presenterar sju strategier för att klara ökad arbetsbelastning, som 

de kallar Coping strategies: (1) Försummelse – Viss information bearbetas inte utan annat 

prioriteras. (2) Reducerad precision – Resoneringen görs av all information, men ytligare för 

att hinna processa allt. (3) Köande – uppgifterna läggs på kö och tas om hand om när tid finns. 

(4) Filtrering – bryr sig inte om att göra allt. (5) Mindre kategorisering– mindre särskiljning 

mellan input. (6) Decentralisering – be om hjälp eller distribuera belastningen på annat sätt. 

(7) Fly – ge upp och lämna uppgiften helt. Alla dessa strategier lägger ett stort ansvar på den 

enskilde soldaten, att själv avgöra vilka uppgifter att göra avkall på för att minska sin egen 

arbetsbelastning och i vilken ordning. Framförallt får arbetsbelastningen inte bli så stor att 

soldaten riskerar att välja den sjunde strategin.  

2.3. Dagens navigeringsteknik  

Problem som stötts på vid utvecklingen av soldatledningssystem är bland annat att de har gett 

för mycket information, varit för tunga, för komplicerade och inte tillräckligt pålitliga 
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(Andersson, Gustavsson, Hörberg, & Sandberg, 2009). Det är därför viktigt att göra analyser 

av soldaternas egentliga informationsbehov, istället för att enbart fokusera på teknik och 

nymodiga funktioner som går att ta fram. För att kunna ta fram hjälpmedel som stödjer 

soldaternas arbete och som på samma gång ökar både prestationen och säkerheten finns en 

mängd pågående processer i hela militär världen. 

2.3.1. Vad har soldaterna för informationsbehov 

För en lyckad navigering gäller i allmänhet att informationen är tillräcklig för att vi ska kunna 

ta oss till vårt mål. För mycket information kan istället distrahera och få oss att tappa fokus på 

den verkliga uppgiften som är att navigera (Montello & Sas, 2006). 

Studier genomgångna av Andersson et al. (2009) har visat att soldater ofta behöver ett stöd för 

att kunna bestämma sin position, navigera, hantera mål samt få en bättre lägesuppfattning. Tre 

specifika saker Andersson et al. (2009) kommit fram till av sin genomgång av studier är: 

 Informationen som presenteras för soldaterna får inte vara alltför komplex 

då de redan har en hög kognitiv belastning.  

 Att veta avståndet till nästa brytpunkt är något som soldaterna har haft 

nytta av i tidigare försök när de har navigerat till fots i terräng. Sker 

navigering i stadsmiljö eller med fordon i terräng så kan en avståndsmätare 

vara mer förvirrande än till hjälp.  

 Vid navigering med enbart hjälp av avstånd och riktning underlättas 

identifiering av slutposition om soldaten innan navigeringen har fått en 

förklaring, sett en bild eller fått en mer detaljerad karta över slutmålet. 

2.3.2. Införande av nytt hjälpmedel 

När ett nytt hjälpmedel introduceras för en person innebär det inte alltid bara positiva effekter. 

Det går helt enkelt inte att introducera ett nytt föremål och tro att det bara har de tänkta 

effekterna och inga sidoeffekter. Att introducera ett nytt hjälpmedel i ett system innebär bland 

annat att personerna måste lära sig den. Det kan även finnas oavsedda komplikationer som att 

hjälpmedlet förändrar befintliga rutiner. Detta är något som (Hollnagel & Woods, 2005) kallar 

för ”The substitution myth”. Till exempel så kommer introduceringen av ett nytt 

navigeringshjälpmedel kräva att användarna först utbildas. En oförutsedd omständighet kan 

vara att soldaterna plötsligt får ett förändrat beteende och avviker från tidigare rutiner att 

färdas i skydd av skogen och undvika höjder för att de istället följer det nya hjälpmedlets 

riktlinjer. 

2.3.3. Olika soldatledningssystem 

Det finns olika sorters soldatledningssystem med olika teknisk nivå och mognad. Många 

länder har sin egen utveckling. Länderna fokuserar på olika funktioner för sina system och har 

kommit olika långt i sin utveckling. Några exempel på olika system följer nedan. 

2.3.3.1. MARKUS 

MARKUS (MARKstrids Utrustad Soldat) är utvecklingen av det svenska 

soldatledningssystemet. Det var från början en framtidsvision om hur soldaterna skulle vara 

utrustade år 2010 och MARKUS startades under 2001. Sedan dess har många olika delförsök, 

utvärderingar och uppföljningar utförts.  

Fältexperiment har visat att navigation med en karta tar upp mycket av soldaternas visuella 

uppmärksamhet (Hörberg & Sandberg, 2005). Det har lett till att de missar hot i omgivningen 

eller väljer sträckor som är lättare att navigera än de är stridstekniskt korrekta (undvika öppna 

ytor och gå runt höjder, med mera).  
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En sammanfattande intervjustudie av Sandberg (2008) med 342 stycken värnpliktiga som 

varit delaktiga i MARKUS-projektet har visat att: 

 Navigering och fastställande av den egna positionen har av de flesta (97 

%) värnpliktiga ansetts som en av de tre viktigaste förmågorna och har hög 

prioritet.  

 Över 90 % av de intervjuade känner att de behöver en digital karta med sin 

egen position för att kunna navigera på ett bra sätt. Runt 5 % anser att de 

skulle klara sig med GPS-position och en karta med GPS-koordinater och 

runt 2 % att de skulle klara sig med vanlig karta och kompass. 

 Över 60 % vill kunna placera kartan där de själva finner det lämpligt och 

resterande kan tänka sig att ha den på armen, benet eller en huvud-

/handburen display. 

 Den information de helst vill ha på en digital karta är den egna positionen. 

De vill även ha en chans att själva välja vilken information som 

presenteras. 

 När det gäller orientering på kartan så vill över 90 % att den digitala kartan 

presenteras i deras egen observationsriktning och inte mot norr. Över 80 % 

vill även att kartan ska kompletteras med en roterande norrsymbol. 

 Den information som de flesta anser som tillräcklig för att hitta till nästa 

brytpunkt är riktning och avstånd. 

 Andra önskemål om funktioner i systemet har varit en nödknapp, dels för 

att snabbt kunna få sin egen position men även för att kunna larma den 

positionen till andra i gruppen. 

MARKUS har i nuläget resulterat i att till exempel en interngruppradio (SELEX) har börjat 

användas på förbanden.  

2.3.3.2. Land Warrior 

Land Warrior är det amerikanska soldatledningssystemet. Utvecklingen påbörjades 1993 och 

sedan dess har många olika versioner av systemet tillverkats. Systemet består av en bärbar 

dator som är kopplad till ett nätverk, en GPS som spårar alla individer som använder 

systemet, en hjälmmonterad display (HMD) samt att alla individer har en radio som är 

kopplad till nätverket. Den hjälmmonterade displayen har många olika funktioner och kan till 

exempel användas för att navigera, läsa meddelande eller se sin egen och gruppens positioner. 

(Dyer, 2009) 

2.3.3.3. IDZ 

Det tyska soldatsystemet IDZ (Infanterist der Zukunft) består av en PDA-display som visar 

egen och övriga gruppmedlemmars positioner samt GPS-bäring och kompassriktning. På 

kartan går det att lägga in brytpunkter, mål och framryckningsvägar och via hörlurar kan 

soldaterna få ny information om planer skulle förändras. Studier har gjorts med svenska 

kustjägare då de fick använda systemet för att navigera med samt att de vid varje brytpunkt, 

utan hjälp av hjälpmedlet skulle uppskatta riktning och avstånd till deras återsamlingsplats. 

Studien visade att soldaterna (främst gruppchefen som ansvarade för navigeringen) förlorade 

sin omvärldsuppfattning och lade stor tillit till hjälpmedlet, men den förlorade 

omvärldsuppfattningen går inte helt att skylla på hjälpmedlet då ingen kontrollgrupp utan 

tekniskt stöd testades. (Hörberg, 2007) 
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2.3.4. Navigera med GPS-mottagare eller med karta och kompass 

Det finns kontrasterande resultat på om det faktiskt är effektivare att navigera efter GPS-

signaler istället för att använda mer traditionella metoder så som karta och kompass. En studie 

av Young, Stanton, Walker, Jenkins och Smart (2008) genomförd med både experter och 

noviser inom navigering visade att en handburen GPS-mottagare krävde längre förberedelser 

men var snabbare än kompass och karta vid själva navigeringen. För korta uppdrag var karta 

och kompass mer användbart för båda grupper, men i uppdrag som var längre än tre timmar 

var en handburen GPS-mottagare att föredra. En studie av Tack och Nakaza (2005) visade 

resultat till en digital kartas fördel. Den digitala kartan var bättre än karta och kompass. Den 

ökade soldaternas uppfattning om omgivningen, minskade behovet av verbal kommunikation 

samt möjliggjorde en gemensam operativ bild.  

I en jämförande studie av Hörberg och Sandberg (2005) fick soldater antingen använda en 

karta kompletterad med GPS-koordinater och en GPS, eller POSEIDON-systemet, som var ett 

försökssystem med en digital karta som visade den egna positionen. Soldaterna fick själva 

planera sitt färdspår från start till mål. De flesta lyckades inte fullfölja sin plan av olika 

anledningar men de tog sig trots allt till slutmålet. Generellt gick de soldater som använde 

POSEIDON rakare mot målet och hade bättre kontroll på sin färdväg. Soldaterna med karta 

hade signifikant fler kartläsningar (50 % mer) och de kände en signifikant högre 

arbetsbelastning vid kartläsningen än POSEIDON gruppen. Båda grupperna hade svårigheter i 

att spana efter fiender samt hålla reda på minfält och andra ”förbjudna” stråk. Överlag var 

soldaterna nöjda med hjälpmedlen men framhärdade att träning var en viktig faktor för att de 

ska kunna utnyttjas effektivt. På grund av att navigeringen tar så mycket fokus 

rekommenderas stridspar, där den ena navigerar och den andra fokuserar på omgivningen 

(fiender och andra hot). 

En studie på navigeringshjälpmedel i urbana miljöer med civila personer (Ishikawa, Fujiwara, 

Imai, & Okabe, 2008) visar att användandet av papperskarta eller att få sträckan visad innan 

navigering ger bättre prestation än att använda en handhållen GPS med en liten display. Det är 

svårt att överföra dessa resultat till ett militärt användningsområde. Dels gav papperskartan en 

överblick över hela området och den digitala kartan bara 250 meters radie vilket gav 

deltagarna olika uppfattning av omgivningen, dels hade personerna inga andra uppgifter än att 

navigera och de personer som använde GPS hade i stort sett aldrig gjort det tidigare. Ishikawa 

et al. (2008) identifierade att deltagarna som använde GPS hade störst problem med att 

skärmen var så liten (4x5 cm) och att de hela tiden var tvungna att fokusera på skärmen för att 

veta var de skulle ta vägen. Detta gjorde att de tappade uppfattningen om sin omgivning och 

hade svårt för att i slutet av navigeringen peka ut riktningen till sin startposition. Detta är 

något som måste tas i beaktande vid design av soldatledningssystem och som på samma gång 

skapar problem, displayen får inte vara för liten men inte heller för stor eller tung.   

2.3.5. Olika sorters GPS-baserade visuella navigeringsstöd 

Som nämnts är ett tekniskt navigeringshjälpmedel inte alla gånger en perfekt lösning, det 

finns många exempel på negativa effekter på soldaters prestation. Till exempel har soldater 

som använt navigeringshjälpmedel fallit eller snubblat över saker (Colbert & Tack, 

20052005). Utformningen och placeringen av hjälpmedlet har påverkat soldaternas 

rörelseförmåga (Kumagai et al., 2005). Hjälpmedlen har även krävt att bli framtagna för att 

användas och sedan undanstoppade, vilket har påverkat prestationen (Tack & Nakaza, 2005). 

De flesta navigeringshjälpmedel visar riktning och avstånd till nästa brytpunkt men en 

svårighet med detta är att hjälpmedlet ofta visar ”fågelvägen” och den vägen är inte alltid 

stridstekniskt riktig. Det är till exempel dåligt om soldaterna bestiger berg istället för att gå 

runt, på grund av att det kräver det mer energi. Det kanske inte heller är möjligt att gå 
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”fågelvägen”, det kan vara sjöar i vägen eller andra faktorer som förhindrar soldaterna att ta 

den utvisade vägen. (Andersson et al., 2009) 

2.3.5.1. Modalitet 

Det finns ingen gemensam åsikt bland forskare om vilket sinne som bäst lämpar sig för att 

motta information om navigering. De mest frekvent testade sinnena är syn, hörsel och känsel. 

Denna rapport fokuserar bara på visuell information och det finns studier som både talar för 

och emot detta sinne. I ett experiment av Kumagai, Tack & Colbert (2005), testades alla tre 

sinnen med två olika hjälpmedel och prestationen jämfördes sedan mot om en karta och 

kompass istället skulle ha använts. Studien visade ingen signifikant skillnad i distans eller 

precision mellan de olika hjälpmedlen och sinnena. Det som dock märktes var att det visuella 

hjälpmedlet tog längre tid att navigera med än det taktila i dagsljusförhållanden, på grund av 

att det hela tiden behövde justeras för att inte skymma synfältet när soldaterna förflyttade sig. 

Det visuella stödet påverkade soldaternas uppmärksamhet och användning av vapen mer än 

det auditiva och taktila stödet. Soldaterna skattade, trots att ingen signifikant skillnad 

uppmättes i prestationen och problemen med det visuella stödet för de kognitiva förmågorna, 

att både de visuella och auditiva hjälpmedlen var bättre att använda än karta och kompass. 

Att de visuella hjälpmedlen ofta finns i synfältet kan påverka soldatens uppfattning av 

omgivningen (Colbert & Tack, 2005).  

2.3.6. Visuella displayer 

Det finns olika sorters visuella displayer. De kan vara handhållna, monterade på 

hjälmen/glasögon, vara fästa på bröstet eller i en bildförstärkare. Var de är placerade och 

vilken slags information som presenteras kan potentiellt påverka prestationen. Bildförstärkare 

eller displayer i synfältet kan påverka lägesförståelsen och kräver frekvent justering. 

Displayer fästa på bröstet kräver i sin tur att fällas fram och tillbaka. 

Att soldater istället för stridstekniskt bra vägar väljer lätta navigeringsvägar (Hörberg & 

Sandberg, 2005) är något som borde tas i beaktande vid designen, till exempel genom att en 

funktion som hjälper dem välja säkra stråk på något sätt inkorporeras i hjälpmedlet. Även 

någonting som minskar behovet av att titta på hjälpmedlet skulle vara en stor vinst, antingen 

genom en display som inte kräver så stor uppmärksamhet eller något som guidar utan att 

soldaten tappar fokus på omgivningen (Hörberg & Sandberg, 2005).  

En studie där en huvudmonterad see-through display, som med hjälp av augmented reality 

visade vägen till nästa brytpunkt, visade att det gick att navigera med hjälp av denna sorts 

display i urban miljö, under långa och korta distanser med många brytpunkter (Thomas et al., 

1998). Det problematiska med displayen var starkt solljus då det blev svårare att läsa av 

displayen, men det var dock oftast justerbart. Systemets största problem/brist var att 

batteritiden endast var 2,5 timmar. (Thomas et al., 1998) 

Olika displayer passar olika sorters soldater, i en studie av Tack och Nakaza (2005) testades 

tre olika displayer. En occluded head-mounted display (Olympus M2 Personal Viewer), en 

see-through prism (MicroOptical CO-3 TFT) och en off-head tablet display (en bärbar display 

med en 6,4” skärm och har en upplösning på 640x800 pixlar). Studien visar att en fotsoldat 

klarar sig bättre med en see-through prism för navigering, medan en gruppchef presterar 

bättre med en större tablet display. 

2.3.7. Olika gränssnitt för att ge navigeringsinformation 

I en studie av Kumagai och Massel (2005) testades prestationen med en huvudmonterad 

display (TekGear M1 personal viewer) med sju olika gränssnitt, och jämfördes mot karta och 

kompass. De olika gränssnitten var: 
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 Cross-hair display – Två pilar, en åt höger och en åt vänster.  Pilarna 

indikerar om soldaten ska vända sig åt höger eller vänster. När soldaten 

närmar sig rätt riktning tillkommer ett lodrätt streck mellan pilarna och när 

korrekt bäring uppnåtts försvinner pilarna och ändarna på strecken 

markeras.  

 Egocentric moving pointer dial display – Gränssnittet såg ut som en 

kompassring. Riktningen som soldaten stod riktad i gestaltades genom en 

liten pil överst i displayen (utanför kompassringen). Riktningen till 

brytpunkten var en pil som snurrade som en kompassnål. När soldaten 

vände sig i rätt riktning mot målet hamnade de två pilarna mot varandra. 

 Egocentric fixed display – Gränssnittet var ur ett fågelperspektiv och 

soldatens egen riktning gestaltades genom ett huvud med näsan riktad 

framåt i mitten av kompassringen. Riktningen till brytpunkten var 

gestaltad som en flagga utanför kompassringen. 

 Exocentric moving pointer dial display – Samma gränssnitt som 

Egocentric fixed display, men de fungerade på olika sätt. För denna 

display så var riktningen till brytpunkten fast och huvudet i mitten av 

displayen rörde sig åt samma håll som soldaten vände sig. När näsan på 

huvudet pekade åt samma håll som flaggan stod soldaten i riktning mot 

brytpunkten.  

 Level indicator display – Ser ut som ett trafikljus. Ju närmare soldaten 

vänder sig mot brytpunkten desto mer ifylld bli mätaren. 

 Magnitude arrow display – Två pilar, en åt höger en åt vänster. De var 

fyllda olika mycket för att visa åt vilket håll soldaten skulle vända sig. När 

soldaten stod i rätt riktning tändes båda ändarna av pilarna. 

 Rolling compass – Har både analog och digital representation av bäring. 

När soldaten vänder sig mot brytpunkten blir pilen till en flagga. 

Alla sju displayer resulterade i en bättre prestation än med karta och kompass. Magnitude 

arrow, cross-hair, egocentric moving och egocentric fixed, och exocentric moving display gav 

alla en signifikant snabbare navigation än med level indicator, rolling compass samt kartan 

och kompass. Egocentric fixed display och rolling compass hade en signifikant bättre 

noggrannhet än egocentric moving display och level indicator display. Kumagai och Massels 

(2005) slutsats var att prestationen blir bättre med en egocentrisk referensram. 

2.4. Design av ny teknik 

Vid design av ett nytt system så är det många saker som behöver tas i beaktande. Till exempel 

vem som ska använda det, hur systemet ska användas och vad systemet behöver klara av. 

Inom design talas det ofta om riktlinjer för design, men Preece (1994) tycker att dessa ska ses 

mer som principer eller rekommendationer. Preece (1994) tar de upp fyra principer på vad 

som bör beaktas när ett nytt gränssnitt designas: 

1. Känn slutanvändarna. Ju mer designern vet om användarna och hur de 

arbetar desto bättre kommer gränssnittet att fungera för dem. 

2. Minska användarens kognitiva belastning. 

3. Designa för fel. Människor kommer att göra fel, designa så att det är lätt 

att förstå felmeddelanden eller liknande. 
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4. Var konsekvent och tydlig. Utgå från standard och representationer från 

användarens perspektiv. 

2.4.1. Buren teknik 

Buren teknik är sådant som lätt kan tas med utanför kontoret, motsatsen till stationär teknik. 

Generellt kan inte burna system utvecklas eller utformas som de stationära system som finns 

på kontor idag, där användaren helt kan fokusera på systemet och bildskärmarna är stora och 

har bra upplösning (Poupyrev, Maruyama, & Rekimoto, 2002). För utveckling av stationära 

system finns Schneiderman’s “Golden Rules of Interface Design”, men för mobila enheter 

finns inte detta specificerat på samma sätt (Gong & Tarasewich, 2004). Gong och Tarasewich 

(2004) har försökt anpassa Schneiderman’s riktlinjer vid designen av interface till mobila 

enheter. Fyra av principerna fungerar likvärdigt mellan stationära och mobila enheter, fyra 

stycken principer behöver modifieras samt att de presenterar sju stycken nya principer för 

mobila enheter (se Figur 3 nedan). 

 

Figur 3: Principer för att designa mobila enheter (Gong & Tarasewich, 2004). 

 Mobila enheter används oftast sekundärt och användaren kan både ha uppmärksamheten och 

sina händer på andra saker (Kristoffersen & Ljungberg, 1999). Ett problem är att användaren 

ofta förflyttar sig i samband med användningen av buren teknik, därför blir kärnan i 

Kristoffersen och Ljungbergs (1999) argument att den mobila enheten inte får uppta/kräva för 

mycket av användarens visuella uppmärksamhet. Kristoffersen och Ljungberg (1999) 

presenterar tre principer för design av mobila enheter som används som sekundära 

hjälpmedel:   

 Att ”utföra handlingar” ska inte kräva visuell uppmärksamhet. 

 Att ”uppfatta systemets tillstånd” ska inte kräva stor visuell 

uppmärksamhet. 

 Ett av de bättre sätten för återkoppling från systemet är via hörseln, även 

om det används i en bullrig miljö.  

2.4.2. Effektivitet och prestation 

När det gäller navigation inom det militära så tas besluten ofta under både krävande fysiska 

och miljömässiga omständigheter under tiden som man förflyttar sig. Detta skapar ett problem 

De fyra principerna som fungerar 
likvärdigt är att: 

•Frekventa användare ska kunna 
använda genvägar – antalet 
handlingar som användaren behöver 
göra ska minskas. 

•Informativ feedback – användaren 
måste kunna förstå vad felet är. 

•Designa dialogrutor för avslutande – 
handlingar ska ha en början, mitt och 
ett slut för att ge användaren känslan 
av prestation. 

•Stödja internt ”locus of control” – 
användarna ska känna att de har 
kontroll över situationen och inte 
tekniken över dem. 

De fyra principerna som måste 
förändras är: 

•Konsekvens – användarna måste 
kunna växla mellan stationär dator, 
PC och mobil och få samma sorts 
gränssnitt och möjligheter. 

•Upphävning av handlingar – en mobil 
enhet har ofta mindre kraft än en 
stationär men användaren måste 
kunna ångra sina handlingar. 

•Felprevention – försök minska 
feltryckningar och oönskade 
avslutade processer. 

•Minska arbetsbelastningen för 
korttidsminnet – använd andra 
modaliteter än syn för att ge 
information. 

De sju nya principerna är: 

•Dynamisk kontext – låt användarna 
anpassa enheten. Eftersom enheten 
kan användas utomhus och inomhus 
och i olika situationer. 

•Små enheter – knapparna blir små, 
tal är ett annat sätt för att interagera 
med enheten. 

•Delad uppmärksamhet – enheten får 
inte ta fokus från andra viktigare 
uppgifter. 

•Fart – programmen måste kunna 
startas och pausas snabbt och enkelt. 

•Topdown interaktion –låt 
användaren avgöra hur detaljerad 
informationen ska vara. 

•Individualisering – användaren ska 
kunna anpassa inställningarna efter 
vad den tycker om.  

•Nöje –roligt att använda på samma 
gång som det är funktionellt. 
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då soldaterna snabbt behöver anpassa sig efter nya omständigheter och deras hjälpmedel 

måste vara effektiva (Young et al., 2008) och enkla att använda. 

De hjälpmedel som finns idag är ofta utformade för stabsarbete och är svåra att använda ute i 

fält. Systemen måste därför begränsas för att vara användbara under strid/i fält, i ett led i detta 

har Andersson et al. (2009) listat vad det är viktigt att tänka på i utformningen av hjälpmedel 

för soldater: 

 Den redan höga kognitiva belastningen – Soldaten måste kunna 

fokusera på sin primära uppgift och inte enbart på att navigera. 

 Hantering och interaktion – Soldaten måste hela tiden kunna fokusera på 

sin omgivning samt ha händerna på sitt vapen. 

 Lättförståelig information – Informationen måste vara tydlig och 

situationsanpassad. 

 Miljötålighet – Hjälpmedlet måste klara damm, smuts, fukt och stötar. 

Mobila enheter i allmänhet måste designas så att de klarar av olika kontexter så som olika 

ljus- och väderförhållanden samt uppta minimal uppmärksamhet för att inte störa i de 

pågående uppgifterna (Gong & Tarasewich, 2004). När det gäller mobila enheter för militärt 

ändamål så ser kraven inte riktigt likadana ut som vid design av kommersiella mobila enheter, 

men i stora drag så överlappar Gong och Tarasewichs (2004) principer de krav som ställts på 

navigeringshjälpmedel inom svenska militären av Andersson et al. (2009). 

2.5. Sammanfattande designkriterier för mobila 
navigeringssystem 

Tidigare studier med navigeringshjälpmedel och andra mobila enheter ger bra lärdomar och 

tips om hur ett bra mobilt system kan designas (Andersson et al., 2009; Gong & Tarasewich, 

2004). För ett militärt navigeringssystem tillkommer några saker och det som bör betänkas 

kan sammanfattas under tre huvudpunkter: 

 

Figur 4: De saker som måste minimeras,                                                                                                                                    
optimeras och ökas vid design av mobila navigationssystem. 

Minimeras 

•Den kognitiva belastningen – 
soldaterna har fullt upp med 
annat än bara navigering. 

•Att sammankoppla många olika 
system med massor av sladdar 
– systemet måste kunna 
användas utan att riskera 
säkerheten för soldaten. 

•Behovet av att titta på 
hjälpmedlet – kan leda till 
förlorad uppmärksamhet på 
omgivningen. 

•Vikten – används utöver 
grundutrustningen måste därför 
anpassas för att inte 
överbelasta soldaten. 

•Behovet av att interagera med 
systemet – ska detta ske måste 
det vara lätt och snabbt. 

Optimeras 

•Storleken – för liten skärm 
upptar mycket av 
uppmärksamheten men den får 
samtidigt inte vara för stor och 
tung. 

•Lättåtkomlig och lätt att 
hantera – men den får samtidigt 
inte vara i vägen. 

•Informationen – måste vara 
tydlig och situationsanpassad. 

•Miljötålighet – hjälpmedlet 
måste klara damm, smuts, fukt 
och stötar. 

Ökas 

•Batteritid – systemet måste 
kunna användas under långa 
perioder utan tillgång till ström. 
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2.6. Teoretisk sammanfattning 

ECOM-modellen används för att visa hur soldaternas navigering ser ut i stort och hur olika 

situationer påverkar deras nuvarande uppfattning, förändrar deras mål, planer och handlingar. 

Förutom navigering har soldaterna även stridsuppgifter så som att färdas i fientligterräng, 

vilket gör att fokus inte kan läggas på enbart navigering. Arbetsbelastningen påverkas av hur 

van/tränad soldaten är i förfarandet och hur mycket kunskap denne har om omgivningen. 

Olika strategier kan tillämpas för att minska arbetsbelastningen, och ett stort ansvar läggs på 

den enskilde soldaten.  

Hur navigeringsinformationen presenteras för soldaten påverkar också arbetsbelastningen. 

Flertalet studier har testat olika modaliteter för att presentera navigeringsinformation och även 

flera olika gränssnitt. En minidisplay kan minska lägesuppfattningen, men föredras ändå av 

soldaterna framför karta och kompass eftersom att den ökar deras orienteringsförmåga.  

Vid utveckling av navigeringssystem för soldater finns en mängd designkriterier. Det som 

framgår är att: 

 Det viktigaste är att öka prestationen och säkerheten. 

 Orientering är nödvändig för att kunna navigera. Detta erhålls lättare genom tekniska 

hjälpmedel än med karta och kompass. 

 Att navigera handlar om att bibehålla kontrollen över situationen. 

 Navigeringsinformationen bör presenteras ur en egocentrisk vy för att ge bäst 

prestation. Ett alternativ för att öka förståelsen och därmed prestationen är dual maps 

då användaren själv kan skifta mellan en egocentrisk och exocentrisk vy. 

 Att de har två visuella uppgifter, spana och navigera, vilket kräver delad 

uppmärksamhet. 

 Att spana efter mål underlättas om navigering görs i anslutning till synfältet 

(närhetsprincipen). 

 Soldaterna har en hög arbetsbelastning, som behöver minskas. Belastningen kan bero 

på ovana, kunskapsbrist, tidsbrist eller komplexiteten på hjälpmedlets gränssnitt. 

 Det finns olika strategier för att själv minska arbetsbelastningen, så som att 

nedprioritera vissa uppgifter 

 Informationen som presenteras måste vara tillräcklig och den får inte vara för 

komplex, exempelvis bäring och avstånd. 

 Navigeringsinformationen kan presenteras för olika modaliteter, och alla har både för- 

och nackdelar. En visuell display kan påverka lägesuppfattningen, en auditiv display 

kan misstolkas under en strid och en taktil display kan påverka rörelseförmågan. Dock 

ökar de tekniska hjälpmedlen oftast prestationen jämfört med karta och kompass.   
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3. METODTEORI 

Det finns många olika sätt för att genomföra en studie och olika metoder passar in på olika 

miljöer och frågeställningar. Sju olika metoder som presenteras av Wickens och Hollands 

(1999) är:  

1. Fältstudier, 

2. Olycks-/incidentrapporter, 

3. Enkätundersökningar, 

4. Uppgiftssimuleringar,  

5. Litteraturstudier,  

6. Laboratorieexperiment,  

7. Modeller. 

För varje sätt att utföra en studie finns både för- och nackdelar. Fältstudier och 

uppgiftssimuleringar är ofta kostsamma, fältstudier och olycksrapporter svåra att kontrollera 

medan laboratorieexperiment är mindre kostsamma och lättare att kontrollera. Med 

frågeställningarna samt för-/nackdelar i åtanke väljs den mest lämpade metoden för studien 

(Wickens & Hollands, 1999).  

Det finns många olika sätt att samla in data. Flera användbara datainsamlingstekniker är enligt 

Hackos & Redish (1998):  

1. Demografiska enkäter, 

2. Protokoll över vad som ska observeras, 

3. Analyser över arbetsflöde i en grupp, 

4. Diskutera med deltagarna, 

5. Ljudupptagning, 

6. Ta fotografier, 

7. Ta anteckningar på ett observationsschema. 

När det inte går att genomföra renodlade observationsstudier, om till exempel de 

beteenden/skeenden som ska studeras måste konstrueras/framkallas går det istället att 

genomföra ett experiment. Tre viktiga aspekter att tänka på när ett experiment konstrueras är 

enligt Preece (1994):  

1. Syftet med experimentet – vad förändras, vad hålls konstant och vad mäts.  

2. Hypoteserna behöver konstrueras så att de går att testa.  

3. Vilka statistiska test ska användas och varför.  

Nästa steg är att välja vilka variabler som ska mätas, vilka personer som ska testas och vilken 

design studien ska ha (Preece, 1994).  

3.1. Observationer 

Orsaken till en observation är att försöka förklara miljön, de aktiviteter som pågick, 

deltagarna och det som observerades från deras perspektiv (Patton, 2002). Ett sätt för att öka 

observatörens förståelse för användarna och deras behov är att besöka den miljön där 

användarna vistas och se när de använder utrustningen/systemet och hur de beter sig (Hackos 
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& Redish, 1998). Patton (2002) förklarar också att det finns en flera dimensioner för hur 

observationer kan genomföras. Pattons (2002) sex olika dimensioner är:  

1. Observatörens roll - deltagare eller åskådare. 

2. Insider/outsider perspektiv – engagera sig och ta de observerades 

perspektiv eller använda sitt egna perspektiv för att se vad som sker. 

3. Vem utför undersökningen – en observatör eller deltagare från den 

studerade miljön. 

4. Tillkännagiven observatör – om de observerade är medvetna om att de är 

observerade eller inte. 

5. Fältstudiens längd – korta och få observationer eller långa observationer 

som pågår under flera år.  

6. Observationens fokus – snävt fokus eller ett brett fokus. 

Preece (1994) presenterar en observationsmetod som innebär att använda sig av loggning. Det 

innebär att datorsystemet själv registrerar vad användaren gör. Detta kan göras på många 

olika nivåer. Till exempel antingen genom att bara tidsstämpla handlingar eller att göra en 

liveinspelning av hela interaktionen mellan system och användare. Med hjälp av loggning kan 

datainsamlingsprocessen automatiseras och observatören kan ägna sig åt andra beteenden 

istället för att registrera exempelvis knapptryckningar.  

3.2. Enkäter 

Genom att observera användarna kan observatören få en djupare inblick i hur systemet 

används. För att få reda på användarnas åsikter om systemet, är både intervjuer och enkäter 

bra (Preece, 1994).  

Enkäter är bra för att få in en stor mängd information från många användare. Enkäterna bör 

innan användning testas och utvärderas i pilotstudier (Preece, 1994). Orsaken till att 

genomföra en pilottestning är att frågorna lätt kan misstolkas av användarna (Hackos & 

Redish, 1998). Vid användning av enkäter är det vanligast med stängda frågor. Där 

användaren kan välja mellan ett visst antal alternativ. Det går att använda sig av öppna frågor, 

men dessa tar i regel längre tid att analysera (Hackos & Redish, 1998). De stängda frågorna 

kan vara på olika sorters skalor. Till exempel checklistor (ja/nej/vet inte), skattningsskalor 

(Likertskalan, 1-7) eller rankningsskalor (rangordna från 1-3 vilken du tycker är bäst) (Preece, 

1994).  

3.3. Prestationsmått 

Det finns förutom olika metoder för att samla in data, även olika mått att välja på. När det 

gäller prestationsmått delar Wickens och Hollands (1999) in dem i fyra olika kategorier:  

 Hastighet/tid, 

 Precision/fel,  

 Arbetsbelastning/prestationskrav  

 Preferens.  

Vilket av dessa mått som är det bästa prestationsmåttet beror helt och hållet på vilken slags 

studie som genomförs och vad syftet med utvärderingen av systemet är (Wickens & Hollands, 

1999).  
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4. METOD 

Studien var indelad i tre delar. Efter att försöksdeltagarna först fått information om försöket så 

fick de fylla i en bakgrundsenkät. Därefter skulle de navigera en sträcka i skogsterräng med 

hjälp av ett eller två visuella navigeringshjälpmedel. Alla försöksdeltagare fick navigera en 

sträcka med hjälp av en handhållen GPS-mottagare och en sträcka med hjälp kombinationen 

av en handhållen GPS-mottagare och en minidisplay som monterades på ett par glasögon. 

Varje sträcka avslutades med en enkät där försöksdeltagarna fick utvärdera hjälpmedlet och 

efter hela försöket fick de ytterligare en enkät. Den avslutande enkäten var dels en jämförelse 

mellan de två hjälpmedlen samt en utvärdering av experimentet. 

Experimentet utformades med en inomgruppsdesign där försöksdeltagarna skulle testa och 

utvärdera båda hjälpmedel. I vilken ordning de skulle testa displayerna och på vilken av de 

två sträckorna de skulle starta blev slumpvis utdelat och utbalanserat mellan de olika 

deltagarna.  

Huvudmålet för deltagarna var att navigera så säkert som möjligt samtidigt som de hade två 

sekundäruppgifter. Deltagarna fick själva välja hur de ville navigera vid hinder (berg, sanka 

områden och öppna ytor), om de valde att gå runt, gå över eller korsa dem. De två 

sekundäruppgifterna som fanns var att i så stor utsträckning som möjligt ha sitt vapen i 

färdigställning och den andra var att söka av omgivningen och leta efter helfigurer, som var 

utplacerade i terrängen, medan de förflyttade sig.  

4.1. Försöksdeltagare 

I försöken deltog sammanlagt fjorton personer. Sex stycken var kadetter från 

Specialistofficersutbildningen, sex var kadetter från yrkesofficersutbildningen samt en 

utvecklingsofficer och en soldat från hemvärnet. Deltagarna var mellan 22-50 år med en 

medelålder av 26,7 år (standardavvikelse = 7,1 år) och de hade en genomsnittlig 

tjänstgöringstid på 65 månader. Fem av de fjorton deltagarna hade ett synfel, men alla utom 

en av dessa korrigerade det via antingen glasögon eller linser. Den sista personen använde för 

närvarande ingen korrigering men uppgav att detta inte skulle inverka på förmågan att se 

hjälpmedlen.  

Det var en obalans mellan könen då bara män deltog i studien. Urvalet var begränsat till 

militärer eftersom att de är de tänkta användarna. En klustermetod användes genom att främst 

testa soldater från Markstridsskolan i Kvarn. 

Ingen av försöksdeltagarna hade någon förkunskap av experimentområdet. Försöksdeltagarna 

fick själva skatta sin förmåga att både orientera och navigera innan försöket påbörjades för att 

se om någon deltagare avvek stort från mängden. 

4.2. Försöksledare 

Innan studien utfördes bestämdes försöksledarens roll som observatör. Denne skulle endast 

vara en tyst åskådare, som antecknade deltagarens beteende och handlingar som var relevanta 

för studiens syfte. Deltagarna var medvetna om att försöksledaren tog anteckningar om vad 

som hände under navigeringen.  

4.3. Utrustning 

Alla deltagare blev utrustade med en bärbar dator som var fäst på en ställning att ha på 

ryggen. Deltagarna fick även en handhållen GPS-mottagare (Garmin GPSMAP 60CSx) som 

var inkopplad till datorn för att ge information om deltagarens position. Deltagarna blev även 

tilldelade en vapenattrapp med inbyggda sensorer som registrerade hur ofta och hur länge de 
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släppte vapnet med sin främsta hand. Vid en av de två sträckorna så blev deltagarna även 

utrustade med en minidisplay som antingen fästes på ett par glasögon med fönsterglas eller på 

deltagarens egna skyddsglasögon. För en översiktsbild över hur systemen interagerade se 

Figur 5 nedan.   

 

Figur 5: Hur systemen interagerar med varandra. 

4.3.1. Grundutrustning 

Förutom experimentutrustningen hade deltagarna även delar av sin egen grundutrustning. 

Grundutrustningen för soldater inom armén består av en uniform, kängor, skyddsplagg samt 

bärsystem 90. Uniformen är en Fältuniform 90, som är Försvarsmaktens grunduniform för 

fältbruk. Principen för uniformen bygger på att soldaterna har många tunna klädesplagg på 

sig, och på så sätt kan de använda uniformen året runt genom att själva anpassa hur många 

lager kläder de har på sig. Tyget i uniformen är både flamskyddat och oljeavvisande för att ge 

så stort skydd som möjligt. Kängor används dels för att ge stöd för foten men även för att 

bättre skydda mot skador. I bärsystem 90 ingår tre saker, en stridsväst med fickor för 

ammunition och annan utrustning, en 35 liters ryggsäck med förnödenheter för att klara ett 

dygn i fält samt en bärsäck. Skyddsplaggen byggs upp av ett splitterskyddande kroppsskydd 

samt hjälm 90, som väger 1,4 kg. (Materiel och teknik - försvarsmakten) 

Utöver grundutrustningen har de även ett vapen (AK5 C/D) samt en radio (SELEX). En AK5 

C/D (FNC) är en automatkarbin som väger cirka 4,5 kg. (Materiel och teknik - 

försvarsmakten)  

De delar av utrustningen som deltagarna hade på sig under försöken var: fältuniform, kängor, 

stridsväst och hjälm. För bild över hela experimentutrustningen se Figur 6 nedan 
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Figur 6: En soldat med full experimentutrustning. 

4.3.2. Garmin GPSMAP 60CSx 

Garmin GPSMAP 60CSx är en handhållen GPS-mottagare som användes som 

navigeringshjälpmedel under båda förutsättningarna (se Figur 7). Den är 15x6x3,2 cm och 

väger 213 gram inklusive batterier. Displayen är 38x55mm med 160x240 pixlar. Den är 

fukttålig och klarar temperaturer mellan -15 till +70°Celsius. GPS-mottagaren uppdaterar 

positionen kontinuerligt en gång per sekund. Kompassen har en precision på +/- 5 grader och 

en GPS precision på < 10 meter 95 % av tiden. 

Kartan som användes i GPS-mottagaren var Friluftskartan PRO. Den elektroniska kompassen 

i GPS-mottagaren användes för att räkna ut bäring och avstånd till brytpunkten. Detta på 

grund av att en elektronisk kompass kan visa nuvarande position även vid stillastående. GPS-

mottagaren var kopplad till den bärbara datorn och användes förutom navigeringshjälpmedel 

även för att ge positions-, bärings- och avståndsinformation till programmet som drev 

minidisplayen. GPS-mottagaren var fäst på det vänstra axelbandet till datorställningen och 

kunde lossas med ”enhandsgrepp” för att lättare kunna läsas (se Figur 7 nedan). 

 

Figur 7: GPS-mottagaren fäst på datorställningens axelrem. 



24 
 

4.3.3. Dell Latitude E4200 

Den bärbara datorn var en Dell Latitude E4200. Den bars av försöksdeltagarna i en ställning 

på ryggen. Datorn användes dels för att driva minidisplayen men även för att samla in data så 

som tid, färdspår, distans och hur många gånger och hur lång tid deltagaren släppte 

vapenattrappen. 

 

Figur 8: Ställning för den bärbara datorn. 

4.3.4. Monochrome Video Viewer 

Minidisplayen är en navigeringsprisma tillverkad av MicroOptical Corporation. Systemet 

består av en monokrom LCD-display inbyggt i ett optomekaniskt system som monteras på ett 

par vanliga glasögon (se Figur 9) eller kadetternas egna skyddsglasögon. Den fungerar som en 

vanlig videomonitor och visar en 320x240 pixel bild i anslutning till ögat. 

 

Figur 9: Minidisplay monterad på glasögon med fönsterglas. 
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4.3.4.1. Soldatinvisningsprogrammet 

Programmet som användes för att visa information i minidisplayen är programmerat på FOI, 

Linköping. Genom att lägga in koordinater i programmet så guidar displayen 

försöksdeltagarna vidare till nästa brytpunkt. Det som visas i displayen är i svartvitt och visar 

endast en bäringspil samt avstånd till nästa brytpunkt. När försöksdeltagaren är inom tio 

meters radie från brytpunkten visas en cirkel i några sekunder. Cirkeln övergår sedan till en 

bäringspil och försöksdeltagaren guidas vidare till nästa brytpunkt. När försöksdeltagaren nått 

målet så visas en liten ruta med texten ”Final destination reached”. 

 

Figur 10: Bäringspil för navigering (t.v.) samt cirkel för att påvisa nådd brytpunkt/mål (t.h.). 

4.3.5. Vapenattrapp 

En vapenattrapp med inbyggda sensorer användes för att mäta hur många gånger och hur 

länge deltagarna släppte sitt vapen under navigeringen. Det fanns endast sensorer på det 

främre handskyddet (längst fram på vapnet där de håller sin främre hand, se Figur 11) och 

ingen sensor som registrerade hur ofta eller hur länge de släppte pistolgreppet. Attrappen är i 

form av en Beretta AR70 som liknar det vapen som soldaterna i vanliga fall använder. 

 

Figur 11: En bild på vapenattrappen. 

4.3.6. Helfigurer 

De två planerade sträckorna som visades i displayerna som färdväg mellan brytpunkterna var 

preparerade med tjugo stycken gröna helkroppsfigurer i papp (se Figur 12). Dessa skulle 

deltagarna försöka observera under navigeringen i terrängen. Figurerna var centrerade till 

starten och målet, med tio stycken på varje sträcka (se Figur 13). 
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Figur 12: Figur nummer 15 (till vänster) och figur nummer 1 (till höger). 

4.4. Försöksområde 

Experimentet genomfördes i skogsterräng ca 17 km från Borensberg, 10 km sydväst om 

Tjällmo och 7 km nordväst om Kvarn, Östergötland. Området var ca 2,5 x 2 km med blandad 

terräng, som bestod av myrmark, kalhyggen, gran- och tallskog. 

4.4.1. Sträckorna 

Inom försöksområdet skapades två olika sträckor där soldaterna skulle navigera (se Figur 13). 

För att utbalansera vilken av sträckorna som blev startsträcka lades båda startpunkterna i 

anslutning till en väg. Målet för båda förstasträckorna (A eller C) var en utkikspunkt i 

anslutning till ett kalhygge. Därifrån fick deltagarna navigera nästa sträcka (B eller D) tillbaka 

till målet ”uppsamlingsplatsen” vid vägen.  Den västra sträckan (A och D) var 635 meter 

fågelvägen och den östra sträckan (B och C) var 598 meter fågelvägen. Terrängen skiljde sig 

lite åt mellan de två sträckorna (förklaras utförligare nedan) och för att minimera terrängens 

inverkan på resultatet navigerades sträckorna från olika håll och med olika hjälpmedel. 

 

Figur 13: Stjärnorna representerar de utplacerade helfigurerna på de båda sträckorna. Den vänstra sträckan kallas A & D 
och den högra sträckan kallas B & C. Målet för båda startsträckor är Utkikspunkten. 
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4.4.1.1. Sträcka A och D 

Sträckan mellan Start och WP1:1 var lättnavigerad och sikten var bra. Mellan WP1:1 och 

WP1:2 korsades ett sankt område med två korsande bäckar och svårgenomtränglig skog. 

Mellan WP1:2 och WP1:3 fanns en höjd där deltagarna var tvungna att välja om de skulle 

klättra över eller gå runt till väster eller öster. Den optimala vägen var att gå den östra sidan 

av höjden. Från WP1:3 till WP1:4 var skogen planterad och det var lätt att hitta stråk mellan 

planteringsraderna som var lättare att gå. Från WP1:4 var det raka vägen upp på ett berg för 

att komma till slutmålet ”utkiksplatsen”. 

4.4.1.2. Sträcka B & C 

Sträckan mellan Start och WP2:1 var lättnavigerad och hade bra sikt. Sträckan var väldigt 

öppen, så för att få bättre skydd var deltagarna tvungna att gå i en halvmåne mellan 

brytpunkterna. Sträckan mellan WP2:1 och WP2:2 var väldigt svårnavigerad, då deltagarna 

först måste passera ett sankt område och sedan ett före detta kalhygge där ny skog har 

planterats väldigt tätt. Det var lite lutning på hela sträckan där det samlats massor av snö 

under vintern som gjorde det svårt för de första sex deltagarna att passera utan att sjunka ner i 

knädjup snö. Mellan WP2:2 och WP2:3 var en stor sankmark som gick att gå till öster eller 

väster om. De första sex deltagarna kunde korsa den utan problem då det fortfarande var 

fruset men för de resterande åtta deltagare var alla sanka områden väldigt våta. WP2:3 låg i 

slutet på en ravin och deltagarna kunde välja att följa ryggen på ravinen, gå i ravinen eller 

korsa den och gå till väster om den i skogen. WP2:4 låg på en höjd invid en sankmark. För att 

ta sig till slutmålet ”utkiksplatsen” kunde deltagarna antingen passera över sankmarken eller 

ta en lång omväg söder om sankmarken. 

4.5. Procedur 

Följande sektion förklarar i detalj hur experimentet var utformat och genomfört. Varje 

deltagare testades individuellt av försöksledaren. 

4.5.1. Före experimentet 

Innan datainsamlingen påbörjades fick deltagarna ett informationsbrev om att ett experiment 

skulle genomföras och vad det gick ut på (se Bilaga A). Innan själva försöket fick varje 

försöksdeltagare information om uppdraget (se Bilaga B), samt fylla i en bakgrundsenkät (se 

Bilaga C) om sin ålder och egna uppfattning om orienteringsförmåga och vana av att använda 

navigationshjälpmedel. Vid ankomst till försöksområdet så fick deltagarna först testa på att 

använda båda navigeringshjälpmedlen. De fick under några minuter testa hur hjälpmedlen 

reagerade på om de gick i sicksack eller i cirklar och hur informationen visades i de olika 

displayerna. Inlärningsuppgiften var till för att de skulle lära sig att använda, förstå samt lita 

på hjälpmedlet. De fick samtidigt ställa frågor till försöksledaren om hur utrustningen 

fungerade. När försöksdeltagaren hade testat displayerna och ställt sina frågor togs de till 

försöksområdet för att få genomföra det riktiga försöket.  

4.5.2. Förutsättningar 

Det var två olika förutsättningar och alla deltagare genomförde båda förutsättningarna. I den 

ena förutsättningen fick deltagarna använda sig av GPS-mottagaren för att navigera och i den 

andra fick de som komplement även en minidisplay som visade riktning och avstånd till nästa 

brytpunkt. Varje session tog cirka två och en halv timma per deltagare att genomföra, 

inklusive restid. Alla försök genomfördes i dagsljus i skogsterräng.  

Varje deltagare blev slumpvis tilldelad att starta på en av de två sträckorna samt med ett eller 

båda av de två hjälpmedlen. Först fick deltagarna en muntlig beskrivning av hur hjälpmedlen 

fungerade och sedan fick de testa dem. Efter detta togs deltagaren till försöksområdet för att 

genomföra det riktiga försöket (se 4.5.3. Försöksupplägg). Efter varje session fick de fylla i en 
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utvärderingsenkät om hjälpmedlet och hela försöket avslutades med en utvärderingsenkät (se 

4.6.2. Enkäter). Navigeringen tog mellan 40 och 70 minuter och hela försöket tog mellan 90 

och 120 minuter per person att genomföra (exklusive restid). 

4.5.2.1. Begränsningar 

Innan försökets början blev försöksdeltagarna informerade om att det var vissa områden i 

terrängen som de inte fick beträda. Det var områden så som vägar och kalhyggen, som kan 

anses som otrygga ur militär synvinkel. I övrigt fick de navigera så som de själva fann 

lämpligt. En annan begränsning var att när deltagarna ville titta på GPS-mottagaren fick de 

göra halt, detta för att få en korrekt bäringsvisning.  

4.5.2.2. Väderförhållanden 

Under datainsamlingen varierade vädret mellan regn, moln och soldis. Soldis är det 

förhållande som spelade mest in på försöken då försökspersonerna upplevde att solen gjorde 

det svårare att se minidisplayen. Det var även stor skillnad i hur terrängen såg ut mellan de 

första och de sista datainsamlingsdagarna. I början av datainsamlingen (slutet av mars) så var 

stora delar av terrängen fortfarande frusen och snötäckt, med upp till en halv meter snö på 

sina ställen. I slutet av datainsamlingen (slutet av april) hade tjälen släppt, all snö var borta 

och temperaturen hade stigit till cirka femton grader. Sankmarkerna hade tinat och bäckarna 

var överfyllda av vatten och i vissa fall svåra att korsa. 

4.5.3. Försöksupplägg 

Deltagarna blev utrustade med en bärbar dator, vapen, GPS-mottagare och på en av sträckorna 

en minidisplay. Deras mål var att navigera från startpunkten via fyra brytpunkter till en 

”utkikspunkt” med översyn över ett kalhygge. De skulle ta sig dit på det sätt de själva fann 

bäst och de fick avgöra om de ville gå runt eller över hinder så som höjder, öppna ytor och 

sankmarker/myrmark. Under själva navigationen skulle de spana efter fiender (helfigurer i 

papp) och meddela försöksledaren när de gjorde en iakttagelse. Försöksledaren gjorde då en 

markering på en separat GPS-mottagare för att senare mäta avstånd till identifierad fiende. 

Deltagarna fick själva avgöra hur mycket de ville använda GPS-mottagaren, både när det var 

enda hjälpmedlet och även när de hade minidisplayen till hjälp. Försöksledaren var 

närvarande vid varje försök, dels för att observera deltagarna men också för att hjälpa till om 

något krånglade med tekniken. Under själva försöket gjorde försöksledaren noteringar om hur 

ofta och hur länge deltagarna stannade för att titta på GPS-mottagaren eller för att justera 

minidisplayen. Försöksledaren observerade även om deltagarna snubblade på grund av att de 

lade för stort fokus på hjälpmedlet och tappade fokus på terrängen. 

4.6. Datainsamling 

Av de datainsamlingstekniker som rekommenderades av Hackos och Redish (1998) användes: 

demografiska enkäter, observationsprotokoll/schema och fotografier. För de mer kvantitativa 

måtten användes loggning, som föreslås av Preece (1994). Data bestod av mått som 

registrerades och loggades i en dator, enkäter som fylldes i innan, under och efter försöken 

samt observationer som gjordes av försöksledaren. 

4.6.1. Prestationsmått 

Följande mått blev insamlade och sparades som loggfiler på försöksledarens GPS-mottagare 

eller den bärbara datorn:  

 Tid – Ett antal olika tidsmått användes så som: 

o Total tid 

o Färdtid 
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o Stillastående 

 Färdigställning – Hur ofta och hur länge deltagarna släppte sitt vapen med en hand. 

 Nyttjande av GPS-mottagare – Hur många gånger och hur länge deltagarna tog fram 

GPS-mottagaren under navigationsdelen av försöket.  

 Färdspåret – Hur de verkligen navigerade i förhållande till den tänkta sträckan. 

 Figurer – Hur många helfigurer de lyckades registrera och avståndet till dessa. 

o Hur många figurer de registrerade. 

o Hur många figurer de missade (passerade utan att registrera). 

o Hur många figurer de passerade (det totala antalet för hur många figurer de 

registrerade plus missade). 

 

Nedanstående mått blev observerade av försöksledaren under själva försöken: 

 Antalet fall – Hur många gånger deltagarna var så fokuserade på sina hjälpmedel att 

de föll i terrängen. 

 Uppförande – Hur deltagarna presterade: 

o I anslutning till slutmålet: 

 Hittade de rätt position 

 Närmade de sig slutmålet från rätt håll  

 Irrade de omkring 

o Restriktioner – om de höll sig borta från vägar och öppen terräng. 

o Taktiskt riktigt – om de gått över höjder istället för runt. 

4.6.2. Enkäter 

I försöket användes fyra stycken självskattningsformulär. Frågorna var till stor del 

skattningsfrågor eller öppna frågor. Den första enkäten var till för att få reda på deltagarnas 

förkunskaper och egna åsikter om styrkor och svagheter inom navigering och orientering. 

Efter varje sträcka fick deltagarna fylla i en utvärderingsenkät om det hjälpmedel som 

använts. Hela försöket avslutades med en sammanfattande utvärdering av båda hjälpmedel 

och själva försöksutformningen. Nedan följer en kort förklaring till de olika enkäterna: 

 Bakgrundsinformation – Deltagarnas kön, ålder, tid i militärtjänst och deras 

befattning. Även självskattningar om vana av att orientera och navigera (se bilaga C). 

 Synpunkter på navigeringsstöd (Minidisplay) – Den upplevda säkerheten, hur stort 

fokus de hade på hjälpmedlet och deras åsikter om det. Formuläret är en modifierad 

version av det formulär som användes i studien av Hörberg et al. (2010) där 

minidisplayen användes i urban miljö (se bilaga D). 

 Synpunkter på navigeringsstöd (GPS) – Samma fokus som i formuläret för 

minidisplayen (se bilaga E). 

 Sammanfattande utvärdering – Vad deltagarna tyckte om kombinationen av 

hjälpmedel, vad de föredrog och hur det kändes att navigera. Även hur de upplevde 

själv experimentsituationen och övriga synpunkter (se bilaga F). 
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4.7. Förstudier 

Innan studiens utförande deltog försöksledaren under två dagar i fält tillsammans med 

soldaterna. Detta för att öka förståelsen av hur deras arbetssituation såg ut, vilka 

begränsningar som fanns och vilka behov soldaterna hade. 

Före de riktiga försöken genomfördes även en pilotstudie för att utvärdera de olika enkäterna 

samt för att testa navigering med hjälp av de två navigeringshjälpmedlen. Försöken utfördes i 

Vallaskogen, Linköping och sträckorna var något kortare än de som navigerades i det riktiga 

försöket. Medverkande i pilotstudien var två studenter från Linköpings universitet. 

Pilotstudien ledde till justeringar av enkäterna så som bättre förklaringar till frågorna. Tillägg 

av frågor om lokalsinne samt ge mer utrymme till fritextsvar. Pilottesterna ledde även till en 

justering av programmet till minidisplayen som kraschade två gånger under pilottestningen. 

4.8. Dataanalys 

All statistisk analys gjordes med hjälp av SPSS 16 och diagrammen gjordes i Microsoft 

Office Excel. En Pearsons korrelation gjordes för att se om det fanns något samband mellan 

hur deltagarna skattade sina förmågor och vanor. Studien var utformad som en 

inomgruppsdesign och för varje frågeställning utfördes ett antal olika ANOVA med upprepad 

mätning. Vissa ANOVA var endast med en faktor (displaykonfiguration) och andra var fler 

faktoriella, till exempel olika upplevda säkerhetsmått för de olika displaykonfigurationerna. 

För de fler faktoriella ANOVA utfördes alla eftertester med Sidak post-hoc test. Mer om vilka 

analyser som utfördes förklaras i inledningen av varje stycke.   
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5. RESULTAT 

Det fanns två mål med denna studie, det ena var att utvärdera vad användarna hade för åsikter 

om de två hjälpmedlen och kombinationen av dessa. Det andra målet var att undersöka hur 

förmågan att navigera i skogsterräng och samtidigt bibehålla uppmärksamhet på vapen och 

omgivningen påverkats beroende på om soldaten har tillgång endast till en GPS-mottagare 

eller både GPS-mottagare och minidisplay. 

5.1. Soldaternas skattningar 

Innan försökets start fick deltagarna skatta sin egen navigeringsförmåga och sin vana av att 

vistas i skogen samt använda GPS. Skattningarna var på en skala från 1-7, där 1 innebar 

mycket dålig/ingen och 7 mycket bra/stor. 

Tabell 1: Soldaternas egen skattning av sina förmågor. 

 Minimum Maximum Medel St. avvikelse 

Lokalsinne 4 6 4,86 0,66 

Orienteringsförmåga 2 6 4,93 1,07 

Vana av orientering i skola 2 5 3,57 1,09 

Vana av orientering i militären 3 6 5,36 0,93 

Vana av orientering i annat 1 7 2,62 1,76 

Vana av att använda GPS 3 6 4,57 1,28 

Vana av att vistas i skogen 4 7 6,00 0,96 

Förmåga att navigera med karta 3 6 5,21 0,89 

Förmåga att navigera med GPS 3 6 4,57 0,94 

 

Soldaterna skattade sina förmågor på en medelnivå. Det enda två mått där deltagarna ansåg 

sig ha ett sämre värde än medel, var vanan av orientering i skolan och annan plats.  

Korrelationsanalyser med Pearsons r, visar att vanan av att vara i skogen korrelerade med 

vanan av orientering i militären r(12)=0,603; p<0,05. Ju högre soldaterna skattade sin 

förmåga på orientering i militären desto högre skattade de sin vana av skogen. Förmågan att 

navigera med karta hade ett samband med orienteringsförmåga, r(12)=0,821; p<0,001, och 

vana av skogen, r(12)=0,718; p<0,05. Ju högre skattning på förmågan att navigera med karta 

desto högre skattning på både orienteringsförmåga och vana av skogen. Förmågan att 

navigera med GPS-mottagare hade samband med vanan av att använda en GPS-mottagare, 

r(12)=0,794; p<0,05, samt vanan av orientering i annat än skola och militär, r(12)=0,665; 

p<0,05.  

5.2. Soldaternas prestation  

När det gäller soldaternas prestation samlades många olika mått in med avseende på tid, 

vapenhantering och helfigurer.  

Tre separata ANOVA med upprepad mätning utfördes för att se om det fanns en skillnad i 

färdtid, stillastående och totala tid mellan de två olika displaykonfigurationerna. Deltagarna 

fick även skatta sin egen prestation och deras åsikter presenteras kort. 
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Det fanns inga signifikanta skillnader i soldaternas färdtid, stillastående och totala tid mellan 

de två olika displaykonfigurationerna. Det fanns dock en stor variation mellan deltagare, men 

inte i deras prestation mellan de olika displaykonfigurationerna (se Tabell 2, sidan 35).  

Det fanns ingen signifikant skillnad i hur deltagarna upplevde sin egen prestation mellan de 

olika hjälpmedlen. Medelskattningen för prestationen med GPS-mottagaren var 3,79 

(standardfel ±0,33) och för kombinationen 4,14 (standardfel ±0,55), på en skala 1-7, där 1= 

mycket dåligt och 7= mycket bra. Några åsikter från deltagarna om deras egen prestation var: 

(id:2, fr:48c) Gick bättre med endast GPS, när den inte 

krånglade. (Prestation: GPS=4; kombinationen=3) 

(id:5, fr:48c) Hade betydligt bättre överblick med minidisplayen 

än GPS-mottagaren. (Prestation: GPS=3; kombinationen=7) 

(id:6, fr:48c) Minidisplayen gav en mycket bättre koll på 

omgivningen just för den smarta placeringen. (Prestation: GPS=2; 

kombinationen=6) 

(id:10, fr:48c) Jag är mer van med GPS och med kombinationen 

koncentrerade jag mig mycket på minidisplayen. (Prestation: 

GPS=5; kombinationen=3) 

5.2.1. Vapenhantering 

För vapenhanteringen utfördes enbart analyser på tolv deltagare, då utrustningen inte 

registrerade data för två deltagare. Deltagarna släppte i genomsnitt vapnet 47,85 (±7,59) 

gånger med GPS-mottagaren och 38,08 (±8,66) gånger med kombinationen. För deltagarnas 

totala tid vapnet var släppt, se Figur 14 nedan. För antal gånger de släppt vapnet, 

genomsnittstid och total tid utfördes tre separata ANOVOR med upprepad mätning. Det fanns 

en tendens till att deltagarna släppte sitt vapen under längre tid när de navigerade med enbart 

GPS-mottagaren, F(1,11)=3,80; p=0,077. Det fanns inga signifikanta skillnader för hur många 

gånger de släppte sitt vapen eller för genomsnittstiden av hur länge de släppte vapnet, mellan 

de olika displaykonfigurationerna.  

 

 

Figur 14: Den totala tiden deltagarna släppt sitt vapen under navigering (för deltagare 10 och 11 fanns ingen data). 

För deltagarnas skattade arbetsbelastning av att hålla i vapnet, användes alla fjorton deltagares 

skattningar i en ANOVA med upprepad mätning. Medelskattning av arbetsbelastningen låg på 

3,14 (±0,24) för GPS-mottagaren och 1,71 (±0,15) för kombinationen (1=låg belastning; 

7=mycket hög belastning). Det fanns en signifikant skillnad i hur deltagarna skattade 

arbetsbelastningen av att hålla i vapnet. Deltagarna skattade att det var mindre belastande att 
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hålla i vapnet under navigation med kombinationen än med enbart GPS-mottagaren, 

F(1,13)=9,42; p<0,05. Orsakerna till skillnad i belastningen (om de upplevde någon) enligt 

några deltagare var: 

(id:6,fr:49c) GPS:en tvingade mig att släppa vapnet för att 

orientera mig = inte bra! 

(id:9,fr:49c) Var tvungen att släppa vapnet vid GPS, ej med 

display. 

(id:10,fr:49c) Inga problem, det var snarare terrängen. 

(id:11,fr:49c) Eftersom GPS:en hanteras med vänster handen är 

det ingen större skillnad för en högerskytt. 

5.2.2. Nyttjande av GPS-mottagaren 

Två ANOVA med upprepad mätning användes för att se om det fanns en skillnad i hur många 

gånger och hur lång tid som deltagarna stannade för att titta på GPS-mottagaren. Medel för 

hur många gånger de stannade med enbart GPS-mottagaren var 21,21 (±1,25) gånger och för 

kombinationen 11,93 (±1,92) gånger. Medel för hur lång tid de stannade med GPS-

mottagaren var 251,36 (±75,51) sekunder och för kombinationen 109,29 (±21,43) sekunder.  

Det fanns en signifikant skillnad i hur många gånger de stannade för att titta på GPS-

mottagaren. Deltagarna stannade och tittade på GPS-mottagaren signifikant färre gånger när 

de hade minidisplayen till hands, F(1,13)=20,96; p<0,05. Det fanns även en stark tendens för 

att den totala tiden de stod stilla för att titta på GPS-mottagaren var högre med enbart GPS-

mottagaren än när de navigerade med kombinationen, F(1,13)=4,32; p=0,058. Detta visar på 

att de tittade färre gånger på GPS-mottagaren när de hade minidisplayen till hjälp. 

5.2.3. Helfigurer 

För att jämföra deltagarnas prestation att iaktta helfigurer användes fyra stycken ANOVA 

med upprepad mätning. Det var tre mängdmått: missade figurer, registrerade figurer, 

passerade figurer och två längdmått: medelavstånd till figurerna och sammanlagt avstånd. 

Deltagarna fick även göra skattningar om hur många helfigurer de passerat och hur belastande 

det var att spana efter figurerna, skillnaden mellan de två displaykonfigurationerna 

beräknades med två ANOVA med upprepad mätning. 

När det gäller att observera figurer så missades maximalt tre figurer per sträcka under hela 

experimentet och två deltagare identifierade figurer som inte fanns. I genomsnitt passerade 

deltagarna 7,93 (±0,7) stycken figurer med GPS-mottagaren och 9,14 (±0,53) med 

kombinationen. I genomsnitt registrerade de 6,64 (±0,71) figurer med GPS-mottagaren och 

8,07 (±0,58) med kombinationen. De missade i genomsnitt 1,29 (±0,24) med GPS-mottagaren 

och 1,14 (±0,25) med kombinationen. 

Det fanns inga signifikanta skillnader, i hur många figurer de registrerade eller missade 

mellan de två displaykonfigurationerna. Det fanns heller inga signifikanta skillnader i 

avståndet till figurerna mellan de två olika displaykonfigurationerna. Deltagarna fick skatta 

hur många helfigurer de trodde att de såg samt hur belastande det var att spana efter figurerna. 

Deltagarnas medeluppskattning av passerade figurer för båda sträckor var 13,15 (±1,04) och 

de passerade i genomsnitt 14,92 (±0,49). Deltagarna skattade arbetsbelastningen på en skala 

1-7 (1=lite; 7=mycket) och medelskattningen för GPS-mottagaren låg på 3,08 (±0,5) och för 

kombinationen på 3,92 (±0,4). 

Det fanns inga signifikanta skillnader i hur många figurer de verkligen observerade och hur 

många de i efterhand uppskattade ha observerat. Det fanns heller ingen signifikant skillnad 

mellan displaykonfigurationerna i hur arbetsbelastande deltagarna upplevde uppgiften att 

spana efter figurer. 
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5.2.4. Arbetsbelastning och distraktion 

Deltagarna fick skatta hur belastande det var att navigera, hålla koll på omgivningen så de inte 

snubblade och belastningen av att hålla reda på informationen under användning av de olika 

hjälpmedlen (för medelvärden se Figur 15, nedan). Andra störmoment som var belastande, 

och nämnts tidigare, var att hålla vapnet i färdigställning samt att spana efter figurer. En 

faktoriell ANOVA med upprepad mätning utfördes med två oberoende variabler 

(GPS/kombinationen) och fem beroende variabler (navigera/hålla i vapen/spana efter 

figurer/omgivningen/informationen). 

 

 

Figur 15: Deltagarnas genomsnittliga arbetsbelastning. 

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt mellan displaykonfigurationer, men det fanns en 

signifikant huvudeffekt av hur belastande de olika uppgifterna var. F(4,48)=3,63; p<0,05, 

enligt Sidak post-hoc test upplevdes det mer belastande att spana efter helfigurer än att hålla  

vapnet i färdigställning och att hålla koll på underlaget för att inte snubbla. Det fanns en 

interaktionseffekt mellan belastning och display F(4,48)=5,60; p<0,05, enligt Sidak post-hoc 

test var arbetsbelastningen högre för GPS-mottagaren än för kombinationen, både när det 

gällde att navigera samt att hålla vapnet i färdigställning, och arbetsbelastningen var högre 

med kombinationen än GPS-mottagaren när det gällde att hålla koll på omgivningen för att 

inte snubbla.  

Nedan presenteras några deltagares åsikter om varför det var mer belastande att hålla koll på 

omgivningen med kombinationen än med enbart GPS-mottagaren: 

(id:4, fr:50c) Kunde fokusera mer på var jag satte fötterna utan 

minidisplayen. 

(id:6, fr:50c) Minidisplayen tillät att man navigerade medan man 

gick, vilket resulterade i mer snubbel. 

(id:8, fr:50c) Återigen svårt i och med ovana och kanske 

bristande simultanförmåga. 

(id:11, fr:50c) Minidisplayen tar upp en del av synfältet och 

gör det således svårare att titta i terrängen om man är ovan. 

(id:14, fr:50c) Lätt hänt att titta på minidisplayen istället 

för omgivningen. 
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5.2.5. Fall på grund av displayerna 

Innan studiens början fanns en tanke om att hjälpmedlen skulle distrahera deltagarna till den 

grad att de tappade fokus på omgivningen vilket kunde resultera i att de föll. Detta var inget 

som inträffade utan det var endast en deltagare som halkade, och det var inte under pågående 

hjälpmedelsanvändning utan beroende av underlaget. 

5.3. Beteenden och färdspår 

För de färdspår deltagarna tog i skogen finns både kvalitativa observationer (hur de betedde 

sig) och kvantitativa mått (hur långt och på vilken tid).  

Alla deltagare fick samma sträckor att följa, fast från två olika håll, trots detta fanns en stor 

variation i vilket färdspår de gick (för distans och tid se Tabell 2). Deltagarna fick själva välja 

hur de ville navigera (över/runt höjder, genom/runt sankområden, över öppna ytor/i skydd av 

skogen, i vilken takt) och i förutsättningen med minidisplayen fick deltagarna välja om och 

hur mycket de ville använda GPS-mottagaren. 28 stycken färdspår genomfördes och utav 

dessa är elva stycken relativt lika den guidade sträckan, med en jämn fördelning mellan de två 

displaykonfigurationerna.  

Av de elva färdspår som följde hjälpmedlens guidning ganska strikt gick endast fem stycken 

på otaktiska sätt så som över höjder, genom sankmarker och över öppna ytor. De andra sex 

färdspåren följde guidning, men inför ett berg valde deltagarna att gå runt och de rörde sig 

sällan eller i ett högre tempo över öppna ytor.  

Tabell 2: Skillnader i distans (meter), färdtid, stillastående och total tid (minuter och sekunder) för varje deltagare och 
hjälpmedel. 

Id 
Distans 

GPS 
Distans 
Kombi 

Färdtid 
GPS 

Färdtid 
Kombi 

Stillastående 
GPS 

Stillastående 
Kombi 

Totaltid 
GPS 

Totaltid 
Kombi 

1 809 910 20:47 20:48 19:21 08:35 40:08 29:23 

2 946 962 20:11 21:51 09:11 23:00 29:22 44:51 

3 822 806 21:25 17:25 06:25 07:53 27:50 25:18 

4 778 1150 14:34 29:48 04:40 18:20 19:14 48:08 

5 896 716 19:26 15:10 03:58 01:29 23:24 16:39 

6 1420 1040 32:13 23:57 04:03 03:18 36:16 27:15 

7 742 757 17:39 21:42 05:33 03:48 23:12 25:30 

8 756 755 14:31 14:25 04:52 03:23 19:23 17:48 

9 956 777 23:58 18:36 06:14 02:13 30:12 20:49 

10 859 843 12:53 14:56 06:43 04:33 19:36 19:29 

11 692 811 13:34 17:52 04:20 03:42 17:54 21:34 

12 714 791 14:47 20:09 11:54 10:44 26:41 30:53 

13 765 892 14:52 16:58 03:46 06:41 18:38 23:39 

14 858 913 23:07 20:50 04:59 05:10 28:06 26:00 
 

5.3.1. Beteende 

Av de fjorton deltagarna var det två deltagare som bröt mot ”förbudet” att beträda vägar. Båda 

dessa personer navigerade på sträcka B och var på väg mellan WP2:2 till WP2:1, deras 

färdväg tog dem för långt österut att de nådde ett stort sankt område som inte gick att korsa. 

Istället för att gå tillbaka västerut, tog de istället österut och fortsatte upp på grusvägen (se 

Figur 17, för bildexempel).  
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När det gäller att vistas i öppen terräng var beteendet blandat. Vissa deltagare undvek öppna 

ytor och försökte till stor del färdas i skogsbrynet medan andra korsade öppna ytor i snabbare 

takt och andra navigerade på öppna ytor utan att förändra sitt beteende. Nedan kommer tre 

olika problem som inträffade under navigeringen att exemplifieras samt ett exempel på ett 

korrekt beteende. De tre problematiska navigeringarna handlade om när: användaren började 

gå i cirklar, ett felaktigt beslut om vägval togs och all stridsteknisk kunskap åsidosattes 

framför hjälpmedlens anvisningar.  

5.3.1.1. Gå i cirklar 

En deltagare (id:4) navigerade med kombinationen på sträcka C. Deltagaren höll en relativt 

rak kurs från start till fram WP2:4, där feltolkade deltagaren riktningen och tog sig in på den 

andra sträckan och började gå i cirklar vilket gjorde att det tog lång tid innan deltagaren kom 

in på rätt kurs och slutligen nådde målet (se Figur 16). 

 

Figur 16: Problematisk navigering på sträcka C (id:4). 

5.3.1.2. Felaktigt vägval 

En deltagare (id:6) som utmärkte sig, var den personen som inte använde sig av GPS-

mottagaren någon gång under hela navigationen med minidisplayen. Han var till en början 

den mest stridstaktiske deltagaren och höll sig från att korsa höjder, från öppna ytor och höll 

sig istället i skogskanten. I slutet av sträcka B fick han problem vilket ledde till att taktiken 

åsidosattes och han gick på den förbjudna grusvägen. Denna deltagare navigerade de längsta 

färdspåren på båda sträckorna, färdspåren kan ses nedan (Figur 17). Den första sträckan (A) 

navigerades med hjälp av kombinationen, mellan WP1:2 och WP1:3 tog deltagaren vägen till 

väster om berget. Hade kartan i GPS-mottagaren konsulterats hade den visat att den östra 

vägen om berget var kortare. Samma problem inträffade efter WP1:4, då målet fanns på 

berget men deltagaren valde att gå runt berget innan han kom till insikt om att målet fanns på 

berget. Vid navigation med GPS-mottagaren på sträcka B uppstod problem. Deltagaren tog 

först en rak kurs mot WP2:4 men vek av från kursen precis innan brytpunkten och gick nästan 

i en cirkel runt WP2:4 innan han lyckades lokalisera den. I den fortsatta navigationen höll 

deltagaren en relativt rak kurs, men ändå i skogskanten, fram till WP2:2. Därifrån valde han 

att inte följa passagen utan gick genom den tätplanterade skogen och passerade därför den 

”bästa övergångsplatsen” mot WP2:1. Deltagaren försökte korsa sankmarken men insåg att 

det var alldeles för djupt och gick därför på den angränsande och förbjudna grusvägen. 
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Figur 17: De två längsta färdspåren. Sträcka A-minidisplay, sträcka B-GPS (id:6). 

5.3.1.3. Navigering helt efter hjälpmedlen 

En deltagare (id:3) navigerade strikt efter hjälpmedlen på båda sträckorna och korsade både 

sankmarker, öppna ytor och höjder när det påbjöds från hjälpmedlen. Under navigation med 

kombinationen så utfördes bara ett fåtal stopp och dessa var i högre grad för att justera 

minidisplayen framför ögat än för att titta på GPS-mottagaren. Att deltagaren följde 

hjälpmedlen kan ses i bilden nedan då färdspåret är relativt hackigt. 

 

Figur 18: Sträcka C (t.h.) navigerades med GPS. Sträcka D (t.v.) navigerades med kombinationen (id:3). 



38 
 

5.3.1.4. Stridstaktisk 

En deltagare (id:12) var under hela navigationen på alerten och höll sitt vapen högt och sökte 

av terrängen. Vid navigation med kombinationen användes GPS-mottagaren vid varje 

brytpunkt, för orientering. Deltagaren följde den guidade sträckan väl vid navigation med 

GPS-mottagare och höll ett högt tempo (se Figur 19). Han var stridstaktisk och undvek öppna 

ytor, gick hellre i tät skog och rundade sankmarker istället för att korsa dem.  

 

Figur 19: Sträcka C (t.h.) navigerades med kombinationen. Sträcka D (t.v.) navigerades med GPS (id:12). 

5.3.2. Brytpunkter och slutmål 

Det finns en skillnad i hur mycket deltagarna tittade på GPS-mottagaren när de även hade 

minidisplayen (se Nyttjande av GPS-mottagaren). Många deltagare tog endast fram och 

tittade på GPS-mottagaren när de nått en brytpunkt och skulle börja navigera mot nästa, 

mellan brytpunkterna användes GPS-mottagaren mer sällan. 

Deltagarnas beteende i anslutning till slutmålet var likartad, så fort de har tagit sig upp på 

höjden på den första sträckan tog de sig snabbt och lätt till slutmålet, det samma gällde när de 

närmade sig målet på den andra sträckan. Det fanns stora skillnader mellan individer, då vissa 

tittade mer frekvent på GPS-mottagaren vid slutmålet. Men det fanns inga tydliga beteende 

skillnader hos individen mellan de olika displayerna vid slutmålet. Utan beteendet var i stort 

sett oförändrat oberoende av vilket hjälpmedel de navigerade med. Så många som hälften av 

alla deltagare närmade sig inte slutmålet ”utkik” från den riktningen de fått som direktiv. 

Detta resulterade i att många intog slutmålet i en sådan riktning att de skulle kunna ha blivit 

observerade av fiender. 

De stora svårigheterna för deltagarna låg ofta i att lokalisera de olika brytpunkterna på vägen 

till målet än att lokalisera slutmålet. Några gånger passerades brytpunkter med för stor radie 

att deltagarna fick vända tillbaka. Ett exempel på detta är deltagaren (id:14) som kom från 

WP1.2 och passerade WP1.3 i en vid cirkel och på grund av att radien från brytpunkten var 

för stor fick vända tillbaka för att nå brytpunkten innan fortsatt navigering mot nästa 

brytpunkt (se Figur 20).  
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Figur 20: Navigering där deltagaren fått vända tillbaka till brytpunkt 1.3 (id:14). 

En tydlig skillnad mellan deltagarna var hur många gånger de stannade och tittade på GPS-

mottagare under hela navigationen. Alla deltagare stannade fler gånger när de bara har GPS-

mottagaren än när de även hade minidisplayen (se Tabell 3). 

Tabell 3: Hur många gånger deltagarna stannade för att titta på GPS-mottagaren med båda 
displaykonfigurationer, och hur stor skillnaden var. 

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Halt GPS 15 29 26 26 22 26 16 23 18 19 14 21 18 24 

Halt MD 8 21 4 24 6 0 9 18 3 12 13 17 15 17 

Skillnad 7 8 22 2 16 26 7 5 15 7 1 4 3 7 

 

5.3.3. Distansskillnader mellan hjälpmedel 

Åtta deltagare navigerade kortare sträcka när de hade enbart GPS-mottagaren till hjälp, fem 

navigerade kortast stäcka med hjälp av kombinationen och en deltagare navigerade lika långt 

med båda displaykonfigurationer (se Tabell 2, sidan 35). De två deltagarna med störst skillnad 

mellan displaykonfigurationerna och den personen som knappt hade någon skillnad 

presenteras nedan för att visa om det fanns skillnader i beteendet. 

De två deltagare som hade störst skillnad i distans mellan de två displaykonfigurationerna låg 

i varsin ände, den ene (id:4) hade färdats kortast med GPS-mottagaren och den andre (id:6) 

färdades kortare sträcka med kombinationen.  

Tabell 4: Skillnader mellan de deltagare som har störst/minst skillnad i distans mellan hjälpmedel. 

Id 
Distans 

GPS 
Distans 
Kombi 

Färdtid 
GPS 

Färdtid 
Kombi 

Stillastående 
GPS 

Stillastående 
Kombi 

Totaltid 
GPS 

Totaltid 
Kombi 

4 778 1150 14,34 29,48 4,40 18,20 19,14 48,08 

6 1420 1040 32,13 23,57 4,03 3,18 36,16 27,15 

8 756 755 14,31 14,25 4,52 3,23 19,23 17,44 

 

 



40 
 

5.3.3.1. Störst distansskillnad fördel GPS 

För deltagaren med id:4 var det stor skillnad mellan både färdtid och stillastående mellan de 

olika displaykonfigurationerna. Deltagaren började navigera på sträcka C (som blev det långa 

färdspåret) med hjälp av kombinationen (se Figur 21). Deltagaren hade problem precis i 

början men fortsatte sedan navigationen utan problem fram till WP2:4, där tog deltagaren fel 

riktning och navigerade mot WP1.4. Problemen fortsatte då deltagaren började gå runt i 

cirklar, vilket försvårade för hjälpmedlen att ge en korrekt bäring. Själva navigeringen med 

kombinationen tog ganska lång tid och en markant tempoökning skedde på den andra sträckan 

när deltagaren fick navigera med enbart GPS-mottagaren. Detta resulterade i en navigering 

som följde den guidade sträckan ganska bra, samtidigt som det skedde förändrades 

deltagarens beteende och han tog den snabba vägen över höjder och genom en sankmark 

istället för att gå runt.  Det var ingen stor skillnad i antalet gånger deltagaren stannade för att 

titta på GPS-mottagaren, 26 gånger med enbart GPS-mottagaren och 24 gånger med 

minidisplayen, varav 11 gånger var efter att WP2.4 passerats. 

 

Figur 21: Färdspåret för id:4. Sträcka C (kombinationen) och sträcka D (GPS). 

5.3.3.2. Störst distansskillnad fördel kombinationen  

För deltagare med id:6, som färdades kortare distans med kombinationen (se Figur 17), fanns 

en stor skillnad i färdtid, som var längre med GPS-mottagaren. Skillnaden i stillastående tid är 

inte lika stor.  Deltagaren började navigera med kombinationen på sträcka A och fortsatte på 

sträcka B med GPS-mottagaren. På båda sträckor tog deltagaren stridstaktiska vägar och höll 

sig i skogskanten och undvek öppna ytor och höjder. Under navigationen med kombinationen 

på sträcka A användes GPS-mottagaren inte en enda gång, vilket gjorde att några omvägar 

togs runt höjder. Problemen uppstod under den andra sträckan när GPS-mottagaren användes. 

Först missade deltagaren WP2:4 med bara några meter och fick vända tillbaka. Vid WP2:3 

uppstod problem då deltagaren passerade brytpunkten utan att märka det och cirkulerade ett 

tag innan han insåg att guidningen var till nästa brytpunkt. Navigationen gick ganska snabbt 

fram till WP2:2, men efter den brytpunkten blev färdtiden markant längre än med 

kombinationen. Mellan WP2:2 och WP2:1 gick deltagaren en egen väg i den tätplanterade 

skogen och missade den guidande övergången vid sankmarken, vilket resulterade i att 

deltagaren fortsatte för långt västerut och gick på en grusväg för att kunna ta sig runt 
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sankmarken. Han tog sig sedan tillbaka till WP2.1, men under färden mot mål ändrade han 

riktning och gav sig ut i skogen igen innan målet lokaliserades.  

5.3.3.3. Lika långa distanser 

För deltagare (med id:8) som navigerade ungefär samma distans på båda sträckor (se Figur 

22) fanns ingen större skillnad varken i färdtid eller i stillastående. Deltagaren började 

navigera på sträcka C med kombinationen, han använde GPS-mottagaren ofta men under 

korta stunder. På båda sträckor höll deltagaren ett högt tempo vilket kan ses på båda totaltider. 

På sträcka C navigerade han runt de två första sankmarkerna och korsade den tredje precis 

innan målet ”utkik”. På sträcka D började han med att ta ut en riktning och fortsatte sedan i 

högt tempo. Pauserna för att titta på GPS-mottagaren var korta och han höll en relativ rak kurs 

mellan brytpunkterna. 

 

Figur 22: Deltagare åttas färdspår. Sträcka C till höger (kombination) och sträcka D till vänster (GPS). 

5.4. Kombinationen av hjälpmedel 

Deltagarna fick under försöket skatta hur mycket de själva tyckte de hade tittat på de olika 

displayerna på en skala 1-7 (1=väldigt sällan; 7=mycket ofta). Det som efterfrågades var hur 

ofta de tittat på minidisplayen med en medelskattning på 5,61, (standardfel ±0,25), GPS-

mottagaren med en medelskattning på 4,43 (standardfel ±0,39), samt hur mycket de tittade på 

GPS-mottagaren när de hade minidisplayen till hjälp med en medelskattning på 2,29 

(standardfel ±0,3). Deltagarna fick även skatta hur stor del av navigeringstiden (i procent) 

som de tittat på displayen, för GPS-mottagaren låg medel på 19,77 % (±3,66) och för 

kombinationen låg medel på 31,31% (±6,3). En ANOVA med upprepad mätning och tre 

oberoende variabler användes för att se om de skattade en skillnad i hur mycket de tittade på 

de olika displaykonfigurationerna. 

En ANOVA visade en signifikant skillnad i hur ofta deltagarna själva ansåg att de tittat på 

displayerna under de olika förutsättningarna, F(2,26)=31,78; p<0,001. Enligt ett Sidak post-

hoc test tittade deltagarna oftare på minidisplayen än på GPS-mottagaren och de tittade på 

GPS-mottagaren färre gånger när de hade minidisplayen till hjälp. Orsaken till skillnaden i 
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hur mycket de tittade på GPS-mottagaren med eller utan minidisplayen berodde exempelvis 

på: 

(id:3,fr:42d) Lättare med minidisplayen att kunna anpassa sitt 

vägval när man fortfarande går. 

(id:5,fr:42d) GPS behövdes inte för att minidisplayen gav 

tillräcklig information. 

(id:9,fr:42d) Behövde sällan GPS då minidisplayen var bra nog. 

(id:14,fr:42d) Med minidisplayen blev GPS mer ett stöd och 

kontroll. 

När deltagarna däremot skulle skatta hur många procent av tiden de tittat på de olika 

displayerna fanns bara en tendens till att de tittat mer på minidisplayen än på GPS-

mottagaren, F(1,12)=3,99; p=0,069.  

5.5. Föredragen display 

Det fanns ingen större enighet mellan de fjorton deltagarna om vilken displaykonfiguration 

som de skulle föredra att använda. Fyra stycken föredrog kombinationen, fyra föredrog GPS-

mottagaren, tre föredrog minidisplayen och tre stycken GPS-mottagaren i kombination med 

en bättre minidisplay (bättre konstrast, stabilare ställning med mera). De som föredrog GPS-

mottagaren sade att det berodde på att den var pålitligare, hade en kartbild och att spåret 

(avlagda sträckan) kunde användas som bäringsreferens men även att det berodde på att de 

hade en vana av att använda en GPS-mottagare. De som föredrog minidisplayen gjorde det för 

att den ständigt fanns med framför ögat och uppdaterade riktningen till nästa brytpunkt samt 

att den gav tillräckligt med information med bara riktning och avstånd. Framförallt kände 

många, även de som föredrog GPS-mottagaren, att det var skönt att kunna ha minidisplayen 

som ett komplement till GPS-mottagaren. Exempel på orsaker till att de föredrar ett visst 

hjälpmedel är: 

(id:4,fr:43f) GPS. Den har kartbild, kan använda spåret som 

bäringsreferens. 

(id:9,fr:43f) Kombinationen. GPS för grov koll, minidisplay vid 

framryckning. 

(id:10,fr:43f) Föredrar GPS dels av vana men också på grund av 

möjligheten att ta syftpunkter. Om minidisplayen var lite större 

och tydligare hade det varit bra. 

(id:13,fr:43f) Kombinationen + karta & kompass för att kunna 

skapa en uppfattning om terrängen topografiskt. 

5.6. Subjektiva åsikter om de olika displaykonfigurationerna 

Deltagarna fick skatta sin upplevda säkerhet i att displayerna gav korrekt visning till målet på 

skalan 1-7 (1=osäker; 7=väldigt säker). För deltagarnas medelskattning se Figur 23, nedan. En 

faktoriell ANOVA med upprepad mätning utfördes med två oberoende variabler 

(GPS/kombinationen) och fem beroende variabler för upplevd säkerhet (i början av 

förflyttning/i närheten av slutmål/omöjligt att följa riktning/instabil riktningssymbol/ökande 

avstånd).  

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt för den upplevda säkerheten i att displayerna gav 

korrekt visning till målet. Det fanns dock en signifikant huvudeffekt för hur säkra de kände 

sig med de olika displaykonfigurationerna i olika situationer, F(4,52)=9,56; p<0,001. Enligt 

Sidak post-hoc test upplevde deltagarna en större osäkerhet när riktningssymbolen var instabil 

än vid andra situationer, oavsett hjälpmedel (se Figur 23). Det fanns inga signifikanta 

interaktionseffekter mellan display och situation.   
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Dock är det en skillnad i hur de upplever säkerheten mellan de två displaykonfigurationerna i 

närheten av slutmål och när riktningssymbolen är osäker. Om riktningssymbolen är osäker 

pendlar den fram och tillbaka och det är svårt att tyda i vilken riktning den faktiskt pekar. Två 

separata ANOVA med upprepad mätning utfördes för att testa detta. Det fanns starka 

tendenser till att deltagarna upplevde en högre säkerhet när de använde GPS-mottagaren vid 

båda tillfällen, dels i närheten till slutmålet, F(1,13)=4,597; p=0,052 och dels när 

riktningssymbolen var instabil, F(1,13)=4,27; p=0,059. 

 

Figur 23: Medelskattning av upplevd säkerhet i olika situationer mellan displayer. 

5.6.1. Känslan av att navigera 

Deltagarna fick skatta hur lätt/svårt de tyckte det kändes att navigera med 

displaykonfigurationerna på en skala 1-7 (1=mycket lätt; 7=mycket svårt). Den 

genomsnittliga skattningen för GPS-mottagaren var 4,00 (±0,39) och 3,43 (±0,47) för 

kombinationen. En ANOVA med upprepad mätning utfördes och visade ingen signifikant 

skillnad i hur lätt/svårt deltagarna upplevde att det kändes att navigera med de olika 

displayerna. Deltagarnas åsikter löd: 

(id:3;fr:43d) Enkelt handhavande, tydligt budskap.(MD) 

(id:3,fr:37a+38a) Dålig kontrast [...] uppdateringsfrekvens 

låg. (GPS) 

(id:6;fr:43d) Enkelheten. Riktningen och avståndet. (MD) 

(id:9,fr:38a) Lätt, men planerad rutt och genomförd rutt bör ha 

större skillnad i utseende.(GPS) 

5.6.2. Information 

Deltagarna skattade hur de upplevde den presenterade informationen från de två displayerna 

på en skala 1-7 (1=mycket dåligt/svårt; 7=mycket bra/enkelt, se Bilagor D och E), 

medelskattning av enkelheten i att se informationen var för GPS-mottagaren 6 (±0,26) och 

3,71 (±0,52) för kombinationen. Medelskattningen av enkelheten av att förstå informationen 

var för GPS-mottagaren 5,71 (±0,34) och 6,43 (±0,20) för kombinationen. För att se om det 

fanns några skillnader utfördes en faktoriell ANOVA med upprepad mätning med två 

oberoende variabler (GPS/kombinationen) och två beroende variabler (se information/förstå 

information). 

Det fanns en signifikant huvudeffekt för hur deltagarna upplevde informationen som 

presenterades, F(1,13)=9,99; p<0,05, enligt Sidak post-hoc test var det lättare att förstå 

1 2 3 4 5 6 7

I början av förflyttning

I närheten av slutmål

Omöjligt att följa riktning

Instabil riktningssymbol

Ökande avstånd till mål

 1=osäker; 7=väldigt säker 

Upplevd säkerhet i att display ger 
korrekt visning till målet 

Kombinationen

GPS
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informationen än att se den. Det innebär att informationen var lätt men att displayerna återgav 

informationen för dåligt. Det fanns en mycket svag tendens till huvudeffekt av information 

mellan de två displayerna, F(1,13)=3,13; p=0,1, där det var lättare att se och förstå 

informationen med GPS-mottagaren. Det fanns även en signifikant interaktion mellan 

informationen och de olika displayerna F(1,13)=37,23; p<0,001, då det är lättare att förstå 

informationen på minidisplayen än att se den. 

5.6.3. Placering 

Deltagarna skattade vad de tyckte om displayernas placering på en skala 1-7 (1=mycket 

dåligt; 7=mycket bra) och hur den påverkade deras synfält (1=väldigt lite, 7= väldigt mycket). 

Medelskattning för GPS-mottagarens placering var 3,29 (±0,47) och för minidisplayen 4,86 

(±0,46). Medelskattningen för hur displayerna påverkade synfältet var för GPS-mottagaren 

2,00 (±0,45) och för minidisplayen 2,64 (±0,31). För båda skattningar utfördes två ANOVA 

med upprepad mätning. Deltagarna fick även förklara vad de tyckte om placeringen i frisvar.  

Det fanns starka tendenser till att minidisplayens placering framför ögat var bättre än 

placeringen av GPS-mottagaren på bärselens axelrem, F(1,13)=4,61; p=0,051. Det fanns 

ingen signifikant skillnad för hur displayerna påverkade synfältet. Vad som framkom av 

deltagarnas frisvar var generellt att GPS-mottagaren borde fästas på armen eller vapnet samt 

att minidisplayen borde sitta på vänster öga för högerskyttar. Exempel på några deltagares 

åsikter var: 

(id:2,fr:25b) Bra placering (minidisplay)[...] 

(id:3,fr:39b) Svårt att hantera en enhet extra (GPS) [...] gå 

att fästa på arm eller vapen, alt. ficka/väska som går att fästa 

på utrustning.  

(id:5,fr:39b) [...] Vill hellre ha min GPS på handleden, då det 

krävs mindre rörelse för att kolla på den.  

(id:9,fr:39b) Borde ha suttit på vänster arm så man kan titta 

ned på GPS och hålla handen på vapnet. 

(id:9,fr:25b) Fel öga, annars mycket bra [...]. 

(id:10,fr:25b) Det behövs en stadig display (minidisplay) som 

sitter i synfältets nederkant. 

(id:12,fr:25b) Bra plats, ej i vägen (minidisplay). 

(id:13,fr:39b) Lätt att komma åt, inte i vägen annars (GPS). 

5.6.4. Storlek 

Deltagarna skattade vad de tyckte om displayernas storlek. Skattningarna gjordes på skalan 1-

7 (1=för liten och 7=för stor). Medelskattningarna för storleken var 4,21 (±0,09) för GPS-

mottagaren och 3,21 (±0,11) för minidisplayen. En ANOVA med upprepad mätning gjordes 

för att se om det fanns några skillnader i upplevd storlek mellan de två displayerna.  

En ANOVA visar signifikanta skillnader i hur deltagarna upplevde storleken på de två 

displayerna, F(1,13)=11,38; p<0,01, deltagarna tyckte att GPS-mottagaren var i bättre storlek 

än minidisplayen. 

5.6.5. Träning 

Deltagarna skattade om de tyckte de fått tillräcklig träning med bägge hjälpmedlen för att 

kunna använda det. Medelvärdet för GPS-mottagaren var 6,21 (±0,26) och för minidisplayen 

5,14 (±0,57), (1=för lite träning; 7=tillräcklig träning).  

En ANOVA med upprepad mätning utfördes och visade att det inte fanns några signifikanta 

skillnader i den upplevda känslan av tillräcklig träning mellan de båda hjälpmedlen. 

Deltagarna uttryckte att: 
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(id:8,frisvar) Behöver mer vana/träning med utrustningen 

(kombinationen) för att kunna navigera säkert.  

(id:10,frisvar) [...]Man behöver också öva med utrustningen för 

att få en trygghet i systemet.  

(id:13,frisvar) Systemet (kombinationen) kräver utbildning innan 

det kan användas av soldaten [...]. 

5.6.6. Deltagarnas åsikter om minidisplayen 

Av de fjorton deltagarna så sade tio stycken specifikt att gränssnittet till displayen var tydligt 

och lätt att förstå. Exempel på positiva åsikter om minidisplayen var:  

(id:3,fr:24a) Tydlig pil = Enkelt budskap  Gå hit.[...] Bra 

med ring vid ankomst! 

(id:13,fr:24a) En pil och siffror, svårt att misstolka.  

(id:9,fr:24a) Pil och avstånd = bra mängd information. 

Lite mer kritiska åsikter om displayen handlade främst om att glasögonen var dåliga samt att 

fästet till minidisplayen var för instabilt. De tog även upp att skärpan på displayen var för 

dålig. Några exempel på åsikter var: 

(id:3,fr:23a) Dålig kontrast. Liten text på avstånd.  

(id:6,fr:25b) [...] Fick dock problem med att glasögonen lutade 

en bit och att displayen rubbades vid snabb förflyttning i 

höjdled (hopp ex). 

(id:9,fr:25b) Fel öga annars mkt bra, lite för starkt ljus på 

display. 

(id:10,frisvar) Den ger ibland väldigt tvära kast vilket gör det 

svårt att uppfatta i vilken riktning man ska gå, Detta medför 

att man är väldigt fokuserad på displayen och inte på 

omgivningen. 

De förslag som framkom av enkäterna var främst förbättringsförslag på själva 

fästanordningen, men även på placeringen. Placeringen skulle behöva anpassas efter om 

soldaten är vänster- eller högerskytt. Det fanns blandade åsikter om informationen, vissa 

tyckte bra om att hela tiden se informationen medan andra skulle vilja kontrollera 

informationsflödet. Åsikterna var även delade om den befintliga informationen var tillräcklig 

eller om mer information skulle läggas till. Till exempel eget förband eller norrpil. Träning 

var något som de flesta rekommenderade innan användning av systemet, detta för att lära sig 

”lita på” och tyda systemets information. Några förslag var: 

(id:3,fr:54b) Bättre anordning för fäste på minidisplay. Andra 

glasögon, få bort imma! 

(id:5,frisvar) Det vore intressant att kunna se annan 

information i displayerna. Egna förband, motståndare som blivit 

utmärkta av andra etc. 

(id:10,54b+frisvar)Stabilare fästanordning och tydligare 

riktningsangivelser. [...]Man behöver också öva mycket med 

utrustningen för att få en trygghet i systemet.  

(id:13,frisvar) [...]det hade varit skönt att själv kunna 

kontrollera när jag får information och inte, via någon knapp 

eller liknande. 

5.6.7. Deltagarnas åsikter om GPS-mottagaren 

Åsikterna om GPS-mottagaren var inte lika samstämmiga som för minidisplayen, men 

framförallt tyckte deltagarna att det var ett bekant gränssnitt med karta och kompassriktning, 

som var lätt att tyda. Exempelvis:  
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(id:5,fr:37a+38a) Tydlig färgbild som visade höjdkurvor och 

bäckar + dyl.[...] Normal kartkännedom är grunden, tydligt med 

en linje att följa. 

(id:6,fr:37a) Avstånd och riktning var tydliga. Kunde också 

zooma. 

(id:10,fr:37a+frisvar) Tydligt, stabil riktningspil.[...] Det är 

en till storlek bra display där man får bra uppfattning om 

sträckan, man får också möjlighet att syfta. 

De lite mer negativa åsikterna var mer samstämmiga. Många deltagare reagerade på den 

långsamma uppdateringsfrekvensen på bäringspilen, att GPS-mottagaren var svår att komma 

åt samt svår att hantera. Några exempel är: 

(id:5,frisvar) Väldigt irriterande att pilen tog lång tid att 

rikta in sig, långsam programvara? 

(id:7,fr:39b) Tar för lång tid att titta.[...]Displayen måste 

vara mer lättåtkomlig för ögat. 

(id:10,frisvar) Att den hänger på sidan och man måste ta upp den 

för att titta innebär att man släpper kontrollen av 

terrängen[...] 

Tio av deltagarna föreslog andra placeringar så som på armen eller i en ficka på stridsvästen. 

Andra förslag var att tydligare skilja på planerad sträcka och deras genomförda färdspår, en 

enklare design och färre funktioner. Exempel på förbättringar nedan: 

(id:2,frisvar) Möjlighet till satellitbild? Bättre kartunderlag? 

(id:12,frisvar) För många knappar, bör vara mer basic i sin 

design [...] 

(id:13,frisvar) [...] Kanske hade varit bättre med en knapp man 

håller in för att få egen kompassriktning. 

5.6.8. Deltagarnas åsikter om kombinationen av de två hjälpmedlen 

Deltagarna fick skatta på en skala 1-7 hur de tyckte att kombinationen av de två hjälpmedlen 

fungerade (1=mycket dåligt; 7=mycket bra). Medelvärdet på skattningarna låg på 5,07 

(±0,44). Några åsikter om kombinationen var: 

(id:3,fr:45c) Kombinationen tar bort momenten av att fiska upp 

GPS, knästående, släppa vapen, OSV. 

(id:8,frisvar) Det var svårt att uppfatta rak kurs i 

minidisplayen jämfört med GPS där kurs, tillryggalagd sträcka 

samt riktning syntes. Det var då lättare att justera kurs. 

Informationen på displayen var helt enkelt något knapp. 

(id:9,fr:44c+45c+46c) Betydligt bättre med kombinationen, lätt 

att snegla på minidisplayen för att se riktning och avstånd. 

[...]Endast vid större behov behövde jag använda GPS, annars 

räckte display.[...] GPS ger mer info, displayen visar bara 

allra viktigaste. Men båda behövs för att klara orientering - 

kombinationen = bra. 

(id:10,fr:45c) Kombinationen gav mer arbete vad det gäller att 

tyda all information. 

(id:11,fr:46c) Det GPS:en visar måste man (till viss del) minnas 

medan minidisplayen ständigt uppdateras och visar nödvändig 

information. 

(id:13,frisvar+44c+45c) Jag litade inte alltid på pilen, 

särskilt då den flackade runt en massa. Jag ville ändå 

kontrollera med GPS:en ibland för att skapa en egen uppfattning 

om terrängen runt omkring, samt hur marschvägen gick.[...]De 

stämde inte alltid överens, går man efter det de visar känner 

jag mig utlämnad när de är osynk.[...] Behövde stanna och 

kontrollera mer sällan med kombinationen, dock upplevde jag 

minidisplayen som störande. 
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6.  DISKUSSION 

Syftet med studien var tvådelat, dels att ta reda på hur soldaternas prestation påverkades av de 

två hjälpmedlen. Dels att ta reda på hur soldaterna upplevde de två hjälpmedlen och 

kombinationen av dem. Diskussionen kommer att försöka belysa vilka orsaker som fanns till 

de resultat som framkommit, de problem som uppstod under insamlingen och vad som kunde 

ha gjorts annorlunda. 

6.1. Studien 

Studien designades som ett experiment med inomgruppsdesign. En fältstudie hade varit en 

annan möjlighet, men att genomföra ett experiment möjliggjorde en lättare kontroll av både 

störvariabler och uppgifter (Preece, 1994). En inomgruppsdesign underlättade jämförelsen av 

prestation, då en individ fick testa båda hjälpmedel och det ledde till ett mer reliabelt resultat. 

För att få ett brett dataunderlag användes flera av Hackos och Redish (1998) 

datainsamlingstekniker. Bland annat användes enkäter, observationsprotokoll, fotografering 

och anteckningar. Enkäterna var bra för att det fångade deltagarnas åsikter om deras egen 

prestation och belastning samt deras åsikter. Observationsprotokollet minskade 

arbetsbelastningen för försöksledaren och anteckningarna underlättade analysarbetet. 

Alla deltagarna utom två kadetter var potentiella användare av systemet om det skulle tas i 

bruk. Något som var positivt då enkäterna speglade de verkliga användarnas åsikter om hur 

systemen fungerade och kunde förändras. En negativ aspekt med deltagarpopulationen var att 

inga kvinnliga deltagare kunde/ville medverka. Inte för att prestationen skulle ha skiljt sig 

nämnvärt utan för att de potentiellt skulle kunna ha haft andra åsikter om systemen. Att de 

skulle kunna ha andra åsikter är endast något som kan spekuleras om och det behöver inte 

vara så. Det som dock skulle kunna ha påverkat resultaten var de två personer som inte var 

kadetter. De hade båda militärbakgrund, men de var inte potentiella kandidater för att använda 

systemet. Att de inte var kadetter kan dock ses som att det gav en större bredd på 

populationen, för då de har militärerfarenhet vet de ändå hur systemet bör fungera för att vara 

till hjälp för en soldat. 

Sträckorna som navigerades var inte identiska och för att minska terrängens påverkan på 

prestationen utbalanserades både startsträcka och hjälpmedel mellan deltagarna. Detta verkar 

ha fungerat då inget i insamlad data tyder på att sträckan påverkade prestationen.  

Inför försöket fick alla deltagare en genomgång av uppdraget samt en kort visning av hur 

hjälpmedlen fungerade. Deltagarna tyckte att träningen var tillräcklig för experimentet, men 

vill ha mer träning innan användning på förbanden. I efterhand så hade det varit ännu bättre 

om deltagarna hade fått mer tid och mer träning med båda hjälpmedel innan själva försöket. 

Detta hade kunnat leda till att deltagarna litade mer på systemen och förstod dem bättre. Det 

är dock i nuläget svårt att avgöra hur mycket längre tid och övning de skulle behövt för att det 

skulle ha påverkat prestationen. 

Att försöken utfördes under en lång period (mars-april) då vädret förändrades stort tycks inte 

ha påverkat varken soldaternas prestation eller upplevelse av hjälpmedlen. 

Väderomställningen påverkade inte validiteten av resultaten, men reliabiliteten var relativt låg 

i detta avseende. 

6.2. Hjälpmedel 

Att ge soldater navigeringsinformation visuellt är något som potentiellt kan öka deras redan 

höga arbetsbelastning, då de redan har en visuell uppgift: att spana efter fiender. Wickens 

(2002) teori ”multiple resource theory” förordar att överlåta den ena uppgiften till en annan 
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modalitet. Detta skulle i förlängningen innebära antingen till hörseln eller till känseln när det 

gäller navigering, men ligger utanför fokus för denna studie. För att minska 

arbetsbelastningen av att ha två visuella uppgifter användes i denna studie en minidisplay som 

var placerad framför ögat. Att de två visuella uppgifterna var nära varandra var något som 

tidigare studier har visat underlättar arbetsbelastningen (Wickens & Hollands, 1999). 

Deltagarna i denna studie tyckte att placeringen var bra och att minidisplayen inte påverkade 

synfältet nämnvärt. Minidisplayen visade bara riktning och avstånd, detta var tillräcklig enligt 

de flesta deltagare. Även andra studier har visat att det är tillräckligt (Andersson et al., 2009). 

Båda hjälpmedel visade informationen från ett egocentriskt perspektiv (utifrån användaren) 

något som förordas att göras för okända miljöer (Montello & Sas, 2006; Wickens & Hollands, 

1999). Det egocentriska perspektivet kan även öka prestationen (Kumagai & Massel, 2005). 

Ett sätt för att ytterligare öka användarens förståelse inför navigeringen är med hjälp av dual 

maps (Wickens & Hollands, 1999), där användaren själv kan skifta mellan en egocentrisk och 

en exocentrisk beskrivning. Detta var inget som soldaterna kunde välja på GPS-mottagaren. 

Deltagarna kunde bara zooma in och ut på kartans skala efter eget tycke. Om deltagarna hade 

kunnat växla till ett exocentriskt perspektiv och fått se en ”normal kartbild” med norr upp 

hade kanske förändrat deras mentala bild över sträckan och på så sätt påverkat prestationen. 

Vid utformning av navigationshjälpmedel är det enligt Anderson et al. (2009) viktigt att 

minska den kognitiva belastningen, underlätta hantering och interaktion, göra lättförståelig 

information och göra hjälpmedlet miljötåligt.  Av de designkriterier som ställdes upp i slutet 

av teorikapitlet uppfyllde minidisplayen några och föll på några.  

 I och med att det enbart är en prototyp innehåller systemet många sladdar och är 

kopplat till en vanlig bärbardator, något som måste förändras och förbättras.  

 Själva displayen väger inte så mycket, den är inte för stor, kanske lite för liten. 

Informationen är även lättåtkomlig framför ögat.  

 Informationen är situationsanpassad och lätt att tolka och displayen drivs med vanliga 

AAA-batterier som lätt kan bytas.  

 Den minskar vissa delar av den kognitiva belastningen, men ökar belastningen av att 

kolla underlaget så att de inte snubblar. 

6.3. Soldaternas prestation 

En viktig aspekt att tänka på i samband med deltagarnas prestation är vanan av de två 

hjälpmedlen. I nuläget vet de flesta soldater vad en GPS-mottagare är och hur den fungerar. 

Om de inte har en egen GPS-mottagare eller en GPS i sin mobil så har ändå de flesta stött på 

en GPS-mottagare i militära sammanhang. Medan minidisplayen är en för de flesta helt ny 

teknik, som både kan kännas ovan och annorlunda. 

Sett till navigering fanns ingen prestationsskillnad för soldaterna mellan de två hjälpmedlen, 

varken sett till tid eller distans. En orsak till detta skulle kunna vara att oavsett vilket 

hjälpmedel de använde så kunde soldaterna orientera sig, något som är viktigt för att kunna 

navigera (Montello & Sas, 2006). Att orientera sin egen position är något som soldater 

upplevt problem med i tidigare studier (Sandberg, 2008). Att ingen tidsskillnad fanns beror 

troligtvis även på att soldaterna aldrig uppmanades att navigera så fort som möjligt, utan deras 

uppgift var att navigera med de två hjälpmedlen på det sätt de själva fann lämpligt. Detta kan 

ha inneburit att de lade större fokus på att navigera noggrant efter hjälpmedlet än snabbt och 

kort distans. Deltagarna upplevde ingen större skillnad i sin prestation mellan de två 

hjälpmedlen. Det kan ses som positivt då minidisplayen inte försämrade den upplevda 

prestationen, men å andra sidan så ökade den inte heller känslan av att ha presterat bättre. 
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Hade studien haft ett större inriktat fokus på hastighet och distans så hade prestationen 

troligtvis varit annorlunda. Att det inte fanns några tydliga indikationer på att ett hjälpmedel 

minskade deltagarnas distans eller tid kan även bero på att de inte fick tillräcklig träning för 

att kunna använda hjälpmedlen på det effektivaste sättet. Mer träning med utrustningen inför 

försöket hade kanske gett deltagarna en större tillit till hjälpmedlen och gjort det lättare att 

tolka den informationen som gavs. 

Studien visade att minidisplayen minskade soldaternas behov av att titta på den digitala 

kartan. Soldaterna stannade färre gånger för att titta på GPS-mottagaren när de hade 

minidisplayen. Deltagarna själva tyckte att de inte behövde stanna och använda GPS-

mottagaren fullt lika mycket när de hade minidisplayen tillhands. För vissa deltagare var 

skillnaden i antal stopp stor och för vissa fanns bara en liten skillnad, men alla stannade färre 

gånger när de hade minidisplayen. Både att det fanns en statistisk skillnad och att de själva 

upplevde den är positivt. Färre stopp för att använda GPS-mottagaren minskar potentiellt 

soldatens förlust av omvärldsuppfattning och förlorat fokus på vapenhanteringen. Det fanns 

även tendenser till att de tittade på GPS-mottagaren under längre tid om de inte hade 

minidisplayen. Vilket tyder på att GPS-mottagaren bara behövdes för att få en 

omvärldsuppfattning vid navigation med kombinationen och inte för att navigera. Deltagarna 

litade olika mycket på minidisplayen: vissa deltagare kände inget behov av att använda GPS-

mottagaren, andra använde GPS-mottagaren mest för att kontrollera och andra använde den 

lika mycket. Alla tre beteenden är egentligen positiva, för även om de tittade på GPS-

mottagaren när de hade minidisplayen så gjorde de det inte i lika stor utsträckning som när de 

bara hade GPS-mottagaren. 

Att det inte fanns några större skillnader i tiden de stannade för att titta på GPS-mottagaren 

kan bero på att det är tidsuppskattningar från observatören medan antalet stopp är ett mer 

reliabelt mått. Detta på grund av att observatören kan ha blivit distraherad och på så sätt 

tappat räkningen, medan antalet stopp var enklare att registrera. Det fanns tendenser som 

visade att soldaterna släppte sitt vapen under längre tid när de navigerade med GPS-

mottagaren, men det är trots detta svårt att säga om GPS-mottagaren påverkade deras 

vapenhantering negativt. Det fanns inga stora individuella skillnader på antal gånger 

deltagarna släppte vapnet, vilket kan tyda på att terrängen med grenar som var i vägen var en 

större orsak till att deltagarna släppte vapnet än vilket hjälpmedel de använde. 

6.3.1. Minst distraktion och arbetsbelastning 

Förutom navigering har en soldat fler uppgifter, det är bland annat att spana i omgivningen 

efter hot och fiender och samtidigt vara redo i fall en attack skulle ske.  Hollnagel och Woods 

(2005) ser arbetsbelastningen som att den speglar den subjektiva upplevelsen. För att komma 

åt den subjektiva upplevelsen fick soldaterna skatta sin arbetsbelastning efter varje 

hjälpmedel. Försöket var i sig tidskrävande, så för att få deltagarnas åsikter om systemen 

användes enkäter istället för intervjuer (Preece, 1994). Att enbart enkäter användes kan ha lett 

till att viktiga åsikter/kommentarer som kan framkomma i en intervju eller 

fokusgruppsdiskussion kan ha missats. 

Skattningarna visar att soldaterna upplevde en högre arbetsbelastning med enbart GPS-

mottagaren när det gällde att hålla i vapnet samt att navigera. När det gällde vapnet berodde 

det på att de var tvungna att släppa vapnet med en eller båda händer för att använda GPS-

mottagaren. Ett sätt för att förbättra vapenhanteringen skulle kunna vara en annan placering 

av GPS-mottagaren. Detta så att de slipper släppa vapnet för att titta på den. Även att navigera 

upplevdes som mer belastande med bara GPS-mottagaren än när minidisplayen fanns till 

hands. En orsak till detta kan vara att kombinationen minskade belastningen på båda dessa 

mått, vilket ledde till att soldaterna kunde lägga större fokus på annat än att bara navigera. 
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En nackdel med kombinationen var att deltagarna tyckte att det var mer belastande att hålla 

koll på omgivningen för att inte snubbla, något som även framkommit i andra studier (Colbert 

& Tack, 2005). Orsaken till detta skulle kunna vara att minidisplayen satt i synfältet. 

Deltagarna tyckte inte att den var i vägen, men som en av deltagarna uttryckte det var det 

svårt att inte titta på den eftersom den fanns framför ögat hela tiden. Minidisplayen ökade 

deras upplevda arbetsbelastning, men den påverkade inte koncentrationen så pass mycket att 

deltagarna faktiskt snubblade. Samtidigt som kombinationen minskade belastningen på två 

viktiga mått (navigering och vapenhantering) i jämförelse med bara GPS-mottagaren, så 

påverkade den ett belastningsmått negativt (kolla underlaget för att inte snubbla) och detta är 

något som bör förbättras om displaykonfigurationen ska bli aktuell. En lösning för att minska 

arbetsbelastningen skulle kunna vara mer träning (Hollnagel & Woods, 2005). Mer träning 

med utrustningen skulle öka både deras vana av hur den fungerar samt göra användarna mer 

bekanta med gränssnittet. En annan möjlighet för att minska arbetsbelastningen är ett förslag 

från en deltagare: att användarna själva skulle få välja i vilka situationer som 

navigeringsinformation presenteras. Att soldaten själv får välja när information presenteras 

skulle kunna minska arbetsbelastningen av att hålla koll på omgivningen då de inte har två 

visuella stimuli konstant framför ögat.  

Tidigare studier av Hörberg och Sandberg (2005) har visat att navigering med karta upptar 

mycket av soldaternas visuella uppmärksamhet, till den grad att de missar hot. I detta 

experiment identifierade soldaterna ett stort antal helfigurer med båda hjälpmedlen och det 

fanns ingen större skillnad i antal identifieringar eller avstånd. Det fanns inte heller någon 

större skillnad i upplevd belastning av att spana efter figurer. Vilket tyder på att båda 

displaykonfigurationer tillåter ungefär lika mycket spaning och inte påverkar den visuella 

uppmärksamheten alltför mycket. I förlängningen sker navigation väldigt sällan enskilt utan 

brukar utföras i grupp eller stridspar, då någon får stå för navigering och de andra står för 

spaning, vilket kommer underlätta spaningen än mer. 

6.4. Beteende 

Att införa ett nytt system kan enligt Hollnagel och Woods (2005) skapa ett förändrat beteende 

hos användarna. I studien var deltagarnas beteenden till största del oförändrat mellan 

hjälpmedlen, men några få individer förändrade sitt beteende mellan de två hjälpmedlen. En 

deltagare upplevde sin prestation med kombinationen som väldigt dålig. Han förändrade sitt 

beteende inför den andra sträckan då han navigerade med endast GPS-mottagaren. Han 

navigerade då i ett högre tempo och var mindre försiktig. Eftersom inga intervjuer utfördes är 

det svårt att tyda beteendeförändringen, men den skulle kunna förklaras av att det upplevda 

misslyckandet under första sträckan ökade behovet av att prestera på den andra sträckan.  

En deltagare fick stora problem under navigation med minidisplayen och irrade runt ett tag 

innan fortsatt navigering till målet (se Figur 16, sidan 36).Figur 16: Problematisk navigering 

på sträcka C (id:4). Dessa problem med tekniken kan dels förklaras genom att om användaren 

går i cirklar istället för att hålla en rak kurs så har minidisplayen svårt att ge en bra bäring. Det 

innebär att riktningspekaren tar tvära kast och det kan upplevas som att den snurrar planlöst åt 

olika håll. För att få en fast riktning när detta hänt gäller det att ta en rak kurs, så stabiliserar 

sig riktningspekaren igen. Detta problem är något som kan behjälpas med träning och 

förståelse för hur tekniken fungerar. 

Två deltagare beträdde förbjudna områden, som både var kopplat till terrängen och till viss 

del felläsning av kartan. Förutom dessa två deltagare höll sig resterande ifrån grusvägen, men 

generellt var det en stor skillnad på hur stridstaktiska färdspår deltagarna valde. Vissa 

deltagare var väldigt observanta och sökte av terrängen och gick i skogskanten medan andra 

navigerade som om de var ute på en vanlig skogspromenad. Beteendet kan inte härledas till 
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något av de två hjälpmedlen utan berodde troligtvis mer på individens ambition eller 

målsättning med navigationen. Förutsättningarna för navigering var olika för de första sex 

deltagarna och de åtta sista. För de första sex deltagarna var det fortfarande tjäle i marken och 

på vissa ställen knädjup snö. Tjälen underlättade, då sankmarker kunde korsas men den djupa 

snön försvårade navigationen på vissa ställen. För de åtta sista deltagarna var snön smält, 

bäckarna hade fyllts med vatten och de sanka områdena var blötlagda. Deltagarna fick istället 

problem med att de sjönk ned i de sanka områdena om de korsades. Trots dessa miljöaspekter 

fanns inga märkbara skillnader hos deltagarna varken när det gällde prestation eller preferens 

mellan de två displaykonfigurationerna. 

Endast elva av de tjugoåtta färdspåren följde i stort den guidade sträckan. Att alla färdspår 

inte gjorde det kan bero på två saker, att det var för svårt att följa den sträckan eller att 

soldaterna själva tyckte att andra vägar var bättre eller säkrare att ta. Oavsett vilket så nådde 

alla deltagare fram till slutmålet. Innan de började navigera fick deltagarna information om 

från vilket håll de skulle närma sig första slutmålet på höjden. Att väldigt få deltagare anlände 

till slutmålet ”utkik” från rätt riktning är oroväckande. Att de anlände från fel riktning skulle i 

verkligheten kunnat innebära att de avslöjade sin position. Det fanns inget som tydde på en 

skillnad mellan hjälpmedel, utan det verkade mer som att deltagarna inte fokuserade på just 

den uppgiften eller att det var något de glömt. Vilket kan ha berott på den höga 

arbetsbelastningen de hade av att både navigera och spana (Hollnagel & Woods, 2005). Det 

kan även ha berott på deltagarnas utbildning eller erfarenhet av att närma sig ett mål, eller att 

försöksupplägget omöjliggjorde att närma sig från rätt håll. Det var tyvärr inget som 

diskuterades med deltagarna så ingen konkret förklaring kan ges. 

Vid navigering med kombinationen skiljde sig deltagarnas beteende åt, vissa navigerade 

enbart med minidisplayen, andra använde GPS-mottagaren vid brytpunkterna och vissa 

använde GPS-mottagaren ofta. Orsakerna till detta framkom i enkäterna. Vissa använde GPS-

mottagaren för att få en bättre omvärldsbild och andra för att de inte litade på minidisplayen. 

Hur ofta deltagarna tittade på GPS-mottagaren, om det var utspritt över hela navigeringen 

eller centrerat till brytpunkter och slutmål, var precis som tidigare mer beroende av individen 

än av hjälpmedlet.  

Djupare intervjuer eller fokusgruppsintervjuer med deltagarna efter experimentet hade kunnat 

klargöra många frågetecken om både preferens av hjälpmedel, anledningar till varför de 

navigerade som de gjorde eller betedde sig som de gjorde. I efterhand hade den extra tiden det 

skulle ha tagit att genomföra intervjuerna kanske gett djupare insikter. Det fanns två problem, 

ett var att deltagarna redan hade ont om tid och sätta mer tid i anspråk kunde istället ha lett till 

att färre deltagare kunde medverka. Det andra problemet var att det fanns en begränsad 

tidsram för genomförandet. 

6.5. Åsikter 

Det fanns ingen större skillnad i hur lätt/svårt deltagarna tyckte att det kändes att navigera 

efter displayerna. Det gick bra att förstå informationen från båda displayer, men 

informationen på minidisplayen upplevdes ibland svår att se. Detta kan bero dels på att de 

tyckte att displayen var liten, att den flyttade på sig mycket i samband med att deltagarna 

rörde sig i terrängen eller att solljuset påverkade skärpan. Dock tyckte deltagarna att 

gränssnittet i minidisplayen var tydligt och lätt att förstå men att skärpan behövde förbättras.  

GPS-mottagaren gav enligt vissa för mycket information men gränssnittet var ändå bekant. 

Väldigt många deltagare reagerade på den långsamma uppdateringsfrekvensen i GPS-

mottagaren. GPS-mottagaren krävde att deltagarna stannade upp och höll den i våg i några 
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sekunder innan den gav en korrekt bäring, något som tog ytterligare tid och fokus från 

omgivningen.  

Deltagarna kände sig relativt säkra på att informationen från displayerna var korrekt. De 

kände sig mest osäkra när riktningssymbolen var instabil och det gällde för båda displayer, 

dock kände de sig mest osäkra med minidisplayen. Detta kan ha berott på att om de inte 

kunde lita på pilen fanns inget annat i displayen som kunde hjälpa dem, till skillnad mot när 

de hade GPS-mottagaren. Då kunde de alltid se sin nuvarande position och sitt eget färdspår, 

även om riktningspilen var instabil så kunde de ändå räkna ut vart de skulle med hjälp av sitt 

eget färdspår. I närheten av slutmål kände deltagarna sig mer osäkra med minidisplayen, då de 

inte kunde se målet, än med GPS-mottagaren där målet faktiskt syntes på kartan. Något som 

skulle kunna motverka båda känslor av osäkerhet är träning, bland annat för att lära sig hur 

man ska gå/stå för att riktningspekaren ska vara så stabil som möjligt. Dock tyckte deltagarna 

att de hade fått tillräcklig träning för att i alla fall kunna utvärdera systemen men de ville få 

mer utbildning och träning innan systemen togs i bruk på riktigt. 

Det var skilda åsikter om vilket hjälpmedel deltagarna föredrog, men bara sett till 

kombinationen så tyckte de flesta att den fungerade bra. De som tyckte om kombinationen 

upplevde att den underlättade så att de hade båda händerna fria och inte behövde släppa 

vapnet lika mycket samt att de hela tiden kunde få information även när de gick. De som var 

mer negativa till kombinationen tyckte att det var mycket information på samma gång och att 

de inte alltid kunde lita på riktningspekaren. Både informationsbelastningen och att lita på 

riktningspekaren borde kunna bli bättre genom träning, eftersom vana ofta sänker 

arbetsbelastningen (Hollnagel & Woods, 2005). Lär sig användarna att inte titta på displayen 

hela tiden eller att informationen bara visas när den är önskvärd skulle kunna minska 

belastningen. Samt att med övning så kan feltolkningar av informationen minska och 

förtroendet för att displayerna ger korrekt information öka. 

6.6. Förslag på förbättringar 

Många deltagare reagerade på den instabila fästanordningen för minidisplayen samt att 

displayen var tung och tyngde ner ena sidan av glasögonen. Detta var dock något som många 

deltagare kunde bortse ifrån under försöket och gav konstruktiva förslag på andra sorters 

förbättringar. En tanke var om den skulle kunna fästas på hjälmen istället för på 

skyddsglasögonen. Detta är en tänkbar plats då hjälmen är mer stabil och flyttar sig med hela 

huvudet mer än vad skyddsglasögonen gör. 

Skärpan och kontrasten var ytterligare en sak som behövde förbättras på minidisplayen enligt 

deltagarna. Skärpan och kontrasten blir troligtvis bättre med en stabilare fästanordning men 

fortsatt utveckling av displayen behövs för att den ska nå sin fulla potential. 

Placeringen av minidisplayen kändes bra för de flesta, och oväntat få tyckte att den skulle sitta 

framför vänster öga istället så att de kunde sikta med sitt högra öga. Om den sitter framför 

höger öga är det svårare att sikta med vapnet, men att deltagarna inte reagerade på detta kan 

bero på att de inte hade sitt riktiga vapen med sig under försöket. Däremot var placeringen av 

GPS-mottagaren något som många reagerade på. Att den var fastsatt på den vänstra 

bärremmen innebar att deltagarna var tvungna att släppa sitt vapen för att kunna använda den. 

Något som många deltagare tyckte var olämpligt. De skulle hellre vilja ha GPS-mottagaren 

fäst på armen eller på sitt vapen så att de har en möjlighet att titta på omgivningen samtidigt 

som de konsulterar kartan. 

Vissa deltagare önskade mer information i minidisplayen, men den var i själva verket 

utformad för att ge så enkel men ändå tillräcklig information. Detta enligt vad som 

framkommit i tidigare studier (Andersson et al., 2009; Sandberg, 2008). GPS-mottagaren 
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däremot innehöll enligt några deltagare för mycket information som ledde till förvirring. Det 

vore enligt dem mer önskvärt om GPS-mottagaren hade en enklare design. 

En deltagare ville själv kunna kontrollera informationsflödet på båda displayer, så att 

information kunde ges när det var önskvärt istället för hela tiden. Detta är något som troligtvis 

skulle påverka arbetsbelastningen i en positiv riktning. Att användarna till största del kan 

fokusera på sina primära uppgifter och få information för den sekundära, att navigera, när 

informationen behövs. Nackdelar skulle kunna vara om de glömde att sätta på displayen och 

på så sätt missar viktig information. 
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7. Slutsatser 

Minidisplayen i kombination med en GPS-mottagare minskade i många avseende soldaternas 

arbetsbelastning och det upplevdes av soldaterna som positivt. Deltagarna upplevde att de 

tittade färre gånger på GPS-mottagaren när de hade minidisplayen, att det var mindre 

belastande att navigera med minidisplayen samt att det var mindre belastande att hålla i 

vapnet. Samtidigt så ökade belastningen av att hålla reda på vart de satte ned fötterna för att 

inte snubbla, på ett helt annat sätt än om de bara hade GPS-mottagaren i och med att de stod 

stilla vid användandet av den.  

Deltagarna tyckte inte bättre om ett visst hjälpmedel, utan det fanns fyra olika konfigurationer 

som föreslogs. De som ville ha GPS-mottagare ville ha det för att de kände igen gränssnittet 

och inte litade fullt ut på minidisplayen. På andra kanten fanns de som enbart ville ha 

minidisplayen som tyckte att det räckte. Däremellan fanns de som tyckte att kombinationen 

var bra och de som tyckte att minidisplayen behövde förbättras innan den togs i bruk. Till viss 

del minskade minidisplayen arbetsbelastningen och ökade även prestationen. Förutsatt att 

systemet som driver minidisplayen kan minskas och sladdar minimeras så kan det vara ett bra 

komplement till att enbart navigera med en GPS-mottagare. 

7.1. Framtida forskning 

Vad som skulle vara intressant att testa är att låta soldaterna få en längre tid på sig för att lära 

sig att använda minidisplayen i kombination med GPS-mottagaren. För att sedan utföra 

ytterligare studier när kunskapen om hur systemet fungerar är större, för att då se om 

kombinationen av displayer har en ännu större inverkan på prestationen. Även att de får 

genomföra uppgiften i ett mer normalt förfarande som stridspar skulle kunna ge ett intressant 

resultat. En annan intressant studie vore att testa att presentera navigeringsinformationen för 

andra sinnen än synen för att se hur det påverkar prestationen och arbetsbelastningen. 
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Bilaga A – Informationsbrev 

Till deltagare inför utvärderingen 
av navigationshjälpmedel 

Hejsan, 

Mitt namn är Charlotte Hellgren. Jag läser mitt sista år på kognitionsvetenskapliga 
mastersprogrammet vid Linköpings universitet och jag håller för närvarande på att skriva mitt 
examensarbete på FOI, Linköping. Min studie är en liten del av ett större projekt för att utveckla och 
modernisera tekniken för insatssoldater. Där mitt försök handlar om utvärdering av 
navigeringshjälpmedel. 

Syftet med studien är att utvärdera två olika navigeringshjälpmedel för användning i skogsterräng, och 
det är där ni kommer in i bilden. Det ena hjälpmedlet finns ute i handeln och det andra är bara en 
prototyp, vilket innebär att invisningen inte är helt tillförlitlig alla gånger. Ni kommer att få navigera två 
sträckor i skogsterräng (ca 650 m vardera) där ni får testa de två olika hjälpmedlen. Därefter kommer 
ni skriftligen att få utvärdera dem utefter hur ni upplevde deras precision, användbarhet och även ge 
era egna synpunkter på hjälpmedlen.  

Ni kommer att bli upphämtade vid receptionen på Kvarn och bli lämnade där efter försöken som tar 
cirka två till två och en halv timma att genomföra. När ni genomför försöken ska ni ha er egen 
stridsutrustning (stridsväst och hjälm), frånsett vapnet då ni kommer få en vapenattrapp med sensorer 
att använda under försöken. Under försöken så kommer ni inte utsättas för stridssituationer, men ni rör 
er i terräng där det kan finnas motståndare och en uppgift är att identifiera dessa. 

Tre saker att tänka på inför försöken: 

 Det går bra att avbryta när du vill, om du inte vill fortsätta genomförandet. 

 Ditt deltagande är anonymt. 

 Du har rätt att ta del av rapporten när den är klar. 

 

 

Om det finns intresse av att medverka kontakta mig på nedanstående mail eller nummer. 

 

Vänliga hälsningar, 

Charlotte Hellgren 

E-mail: xxxxxx 

Mobil: xxxx-xxxxxx 
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Bilaga B – Information om uppdrag 

Målet med försöket är att ni ska testa att navigera med hjälp av två hjälpmedel och sedan utvärdera 
hur de fungerade samt hur ni upplevde att det var att använda dem. Det ena hjälpmedlet är en 
prototyp och informationen kan ibland bli tvetydig och svår att navigera efter, speciellt när du närmar 
dig en brytpunkt. Försök därför att när du närmar dig brytpunkten att visuellt söka efter platsen som du 
blivit beordrad att ta dig till. 

Ni kommer att få navigera två sträckor på cirka 650m (fågelvägen), på ena sträckan kommer ni att ha 
en GPS-mottagare med digital karta till hjälp och på den andra sträckan kommer ni att som 
komplement till GPS-mottagaren även ha en minidisplay framför ögat som visar bäring och avstånd till 
nästa brytpunkt. 

Begränsningar 

Ni får INTE beträda vägar, kalhyggen eller andra områden som kan anses som otrygga. 

Stanna när ni behöver titta på den digitala kartan för att orientera er. Lägg sedan tillbaka den i fickan 
innan fortsatt vandring/navigering. 

Mål 

Ni ska med hjälp av hjälpmedlen ta er till nästa brytpunkt, på vägen dit ska ni söka i terrängen efter 
”fiender” det är pappersfigurer som är utsatta längs med sträckan. När brytpunkten är nådd får ni 
automatiskt guidning att fortsätta till nästa. Båda sträckor består av fem brytpunkter varav två är start 
och mål. 

Det ni ska navigera till är en spaningsplats som ska närmas från nord/nordöstlig riktning för att 
minimera risken för iakttagelse från fiender.  

Nått mål 

När ni har nått spaningsplatsen kommer ni att få en enkät där hjälpmedlet ska utvärderas. Därifrån ska 
ni sedan navigera tillbaka till vägen fast en annan sträcka än den ni kom. 

När ni nått målet för den andra sträckan kommer först hjälpmedlet utvärderas och slutligen kommer ni 
få en enkät där de två hjälpmedlen ska jämföras och hela försöket utvärderas. 
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Bilaga C – Bakgrundsenkät 

Allmän information 

1. Kön:             
                           Kvinna      Man 

2. Ålder: ____________ 
                                

3. Har du ett synfel?                          
                                       Ja             Nej 
      

a. Vid JA, är det korrigerat på något sätt?: ____________________________________ 

Ex: glasögon, linser. 

 

4. Tid i militären: _________ år ___________ mån 
 

5. Befattning: ________________________________ 
 
                                                              Mkt dåligt  1       2         3          4           5          6          7   Mkt bra 

6. Hur bra är ditt lokalsinne:                                    

7. Hur bra är du på orientering/navigering:                            

                                                                     

8. Din vana av orientering i:  
 
                                         Ingen   1         2          3         4         5        6       7    Stor 

Skolan:                           
                         Ingen   1          2        3        4         5        6       7    Stor 

Militären:                         
                   Ingen   1         2         3        4        5        6       7    Stor             

Annat:                              

                               
                                                         Inte alls     1           2         3         4          5          6         7    Mkt van 

9. Hur van är du att använda en GPS?                               

10. Har du stor vana av att vara i skogen?                            
                                                         Ingen alls   1          2          3         4          5          6          7    Stor vana 

 

                                                                         Mkt dålig   1         2      3       4        5        6       7    Mkt duktig 

11. Hur duktig är du att navigera med karta?                                   
 

12. Hur duktig är du på att navigera med GPS?                              
                                                                                                   Mkt dålig   1         2      3       4        5        6       7    Mkt duktig 
 

  

Navigering 
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Bilaga D – Synpunkter på navigeringsstöd (minidisplay & GPS) 
 

Upplevd säkerhet 

13. I början av förflyttning                                     

                                                                        1       2       3       4       5       6       7                           

14. I närheten av slutmålet                                                         

                                                                        1      2       3       4       5      6       7                           

15. När det inte är möjligt att följa riktningen,                         
(pga olika hinder) 

                                                                         1       2       3       4       5       6      7                           

16. När riktningssymbolen är instabil                                       

                                                                          1       2       3       4       5      6       7                           

17. När avståndet till målet ökar                                                 

 

18. Hur pass väl stämmer den visade                      1= inte alls; 7= identisk 

riktningen in med din intuitiva  

uppfattning om slutmålets position?                   1       2       3       4       5       6       7                           
                                                                      

19. Hur ofta bedömer du att du tittade             1 = inte alls; 7 = mkt ofta 

på displayen för att kolla riktning?                     1       2       3       4       5       6       7                           
                                                     
                                                                                                   

20. Hur ofta bedömer du att                                         1 = inte alls; 7 = mkt ofta 

du kollade avståndet till nästa brytpunkt?              1       2       3        4        5        6        7                           
                                                                                                                       

21. Ungefär hur stor del av tiden tittade du på displayen (i procent)? _____________ 

                                    För liten      1       2         3        4       5        6        7  För stor 

22. Vad tycker du om displayens storlek?                                    

                                                     

                                                                           Mkt dåligt    1       2       3      4       5       6       7   Mkt bra  

23. Hur gick det att se informationen?                                          

a. Varför: .................................................................................................... 

24. Hur lätt/svårt var det                           Väldigt svårt  1         2       3       4        5        6       7   Väldigt enkelt 

att förstå informationen?                                                         

a. Varför: .................................................................................................... 

        Hur upplevde du säkerheten i att displayen          1 = osäker; 7 = väldigt säker 

         gav korrekt visning till målet,  

         ange på skalan 1-7.  
                                                                                1        2       3       4       5       6      7                           

 

Synpunkter 
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                    Mkt dålig      1        2        3       4        5        6       7   Mkt bra               

25. Hur var placeringen?                                                                  
 
                                                                                       Väldigt lite   1        2       3       4        5        6       7   Ja, mkt                                            

a. Påverkade den ditt synfält?                                                        

b. Vad tyckte du om placeringen? .................................................................................... 

   (Förslag/synpunkter)                      .................................................................................... 

 

26. Fick du tillräcklig träning för                       För lite    1        2       3       4        5        6       7  Tillräckligt 

att kunna använda hjälpmedlet?                                               
 
 

Övriga synpunkter på displayens; storlek, informationsinnehåll, läsbarhet, placering etcetera. 

Eller frisvar till de olika frågorna. Ge gärna förslag på förbättringar! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  



VI 
 

Bilaga E – Synpunkter på navigeringsstöd (GPS) 
 

Upplevd säkerhet 

27. I början av förflyttning                                   

                                                                                                         1        2        3       4        5        6        7                           

28. I närheten av slutmålet                                                                                                                                                             

                                                                             1       2        3        4       5        6        7                           

29. När det inte är möjligt att följa riktningen,                              
(pga olika hinder) 

                                                                            1        2      3      4       5        6        7                           

30. När riktningssymbolen är instabil                                            

                                                                            1        2      3      4       5       6        7                           

31. När avståndet till målet ökar                                                  

 

 

32. Hur pass väl stämmer den visade                      1= inte alls; 7= identisk 

riktningen in med din intuitiva  

uppfattning om slutmålets position?                   1        2        3        4        5        6        7                           
                                     
                                      

33. Hur ofta bedömer du att du tittade                     1 = inte alls; 7 = mkt ofta 

på displayen för att kolla riktning?                       1       2        3        4        5        6        7                           
                                                                  
                                                                                                   

34. Hur ofta bedömer du att                                       1 = inte alls; 7 = mkt ofta 

du kollade avståndet till nästa brytpunkt             1        2        3        4        5        6        7                           
                                                                                                   
 

35. Ungefär hur stor del av tiden tittade du på displayen (i procent)? _____________  

Synpunkter 

      
                                     För liten      1       2         3       4         5        6        7  För stor 

36. Vad tycker du om displayens storlek?                                      

                                                     

                                                                             Mkt dåligt    1       2       3       4       5      6        7   Mkt bra  

37. Hur gick det att se informationen?                                            

a. Varför: .................................................................................................... 

        Hur upplevde du säkerheten i att displayen                1 = osäker; 7 = väldigt säker 

         gav korrekt visning till målet,  

         ange på skalan 1-7.  
                                                                              1        2        3        4        5        6        7                           
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38. Hur lätt/svårt var det                           Väldigt svårt  1         2       3       4        5        6       7   Väldigt enkelt 

att förstå informationen?                                                         

b. Varför: .................................................................................................... 

 
                                                                                     Mkt dålig     1        2        3        4        5        6       7   Mkt bra 

39. Hur var placeringen?                                                           
 
                                                                                       Väldigt lite   1        2        3       4         5        6       7   Ja, mkt                                            

c. Påverkade den ditt synfält?                                                        

d. Vad tyckte du om placeringen? __________________________________________________ 

   (Förslag/synpunkter)                      __________________________________________________ 

 

40. Fick du tillräcklig träning för                    För lite    1        2        3       4         5       6       7  Tillräckligt 

att kunna använda hjälpmedlet?                                               
 
 

Övriga synpunkter på displayens; storlek, informationsinnehåll, läsbarhet, placering etcetera. 

Eller frisvar till de olika frågorna. Ge gärna förslag på förbättringar! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………

………………………………….. 
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Bilaga F – Utvärdering 

Hjälpmedel 

                                                               Mkt dåligt  1       2       3       4       5       6        7  Mkt bra 

41. Hur fungerade kombinationen av de                                       
två hjälpmedlen?  

                                                                      
42. Hur mycket tittade på du på:            Väldigt sällan   1         2       3       4        5       6       7   Mkt ofta     

a. Minidisplayen                                                          

b. GPS-mottagaren                                                          

c. GPS-mottagaren när                                                                                                                        
du hade minidisplay?   

                           

d. Om skillnad på b & c, varför en skillnad?____________________________________ 

43. Hur kändes det att navigera med:            Mkt lätt     1         2       3       4        5       6       7   Mkt svårt 

a. Kombinationen                                                           

b. GPS-mottagaren                                                             

c. Minidisplayen                                                                                                                                    

d. Vad var lätt? _______________________________________________________ 

e. Vad var svårt? ______________________________________________________ 

f. Vad föredrar du och varför? _____________________________________________ 

44. Hur frustrerande var det att navigera med:     

                                                               Lite   1         2      3       4        5       6       7   Mkt 

a. GPS-mottagaren                                                        

b. Kombinationen                                                          
  

c. På vilket sätt? ______________________________________________________ 

45. Hur var arbetsbelastningen vid navigation med:     

                                                                                Låg   1         2       3      4        5       6       7   Hög                                                       

a. GPS-mottagaren                                                    

b. Kombinationen                                                       
  

c. På vilket sätt? ______________________________________________________ 

46. Hur mentalt belastande var det att hålla reda på informationen i/från: 

                                                                              Lågt   1         2        3       4         5       6       7   Högt                                                       

a. Minidisplayen                                                    

b. GPS-mottagaren                                                    

c. På vilket sätt? ______________________________________________________ 

47.  Hur mentalt belastande var det att spana efter pappfigurerna när du navigerade med: 

 
                                                                               Lite    1        2       3       4        5       6       7   Mkt                                                         

a. GPS-mottagaren                                                    

b. Kombinationen                                                       

c. Hur många pappfigurer observerade du på hela sträckan? ________ stycken.   
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Försök 

      
                                                                                                      Ja          Nej       Kanske                                             

51. Har du tidigare besökt eller orienterat på denna plats?                            
 
                                                                                            Inte alls   1         2       3      4        5       6       7  Väldigt mkt 

52. Skiljde sig de olika banorna från varandra?                                     
 

a. På vilket sätt? __________________________________________________ 

 
                                                                           Inte alls   1       2       3      4        5       6       7  Väldigt mkt 

53. Var det fysiskt jobbigt att genomföra försöket?                                 
 

a. På vilket sätt? __________________________________________________ 

 
                                                                              Inte alls   1         2       3      4        5       6       7  Väldigt mkt 

54. Var det mentalt jobbigt att genomföra försöket?                             
 

a.  På vilket sätt? __________________________________________________ 

b. Hur hade arbetsbelastningen kunnat minskas? ______________________________ 

 

Synpunkter 

      

Övriga synpunkter: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

48. Hur upplevde du din egen prestation vid navigering med:          

                                                                       Mkt dålig  1         2       3       4        5       6       7    Mkt bra           

a. GPS-mottagaren                                                    

b. Kombinationen                                                      

c.   Synpunkter:_______________________________________________________ 

49.    Hur belastande var det att hålla i vapnet när du navigerade med:   
 
                                                                               Lite   1         2       3       4        5       6       7    Mkt 

a. GPS-mottagaren                                                    

b. Kombinationen                                                       

c. Synpunkter:_______________________________________________________ 

 

50. Hur belastande var det att hålla koll på omgivningen så att du inte snubblade när du navigerade med:    

                                                                      Lite   1        2      3        4       5       6        7    Mkt 

a. GPS-mottagaren                                                    

b. Kombinationen                                                      

c. Synpunkter: _________________________________________________________ 


