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Sammanfattning 
Människan inhämtar och bearbetar information via sina sinnen för att skapa en bild av 
omvärlden. Mängden information som människan kan bearbeta är begränsad, speciellt i 
komplexa miljöer där flera uppgifter ska utföras. Fokus för denna studie är att reducera 
piloters kognitiva belastning för att underlätta i svåra flygsituationer. Ett stort problem idag är 
att när en pilot förlorar yttre visuella referenser så kan spatial desorientering uppstå. Ett 
resultat av det kan vara att helikoptern börjar driva utan att piloten märker något. Förutom en 
grundpanel som piloter alltid har tillgång till har fyra olika potentiella stöd, för att motverka 
drift, jämförts i ett experiment. Displayerna som skulle kunna ge stöd avseende drift är en 
visuell display, en taktil väst samt en kombination av den visuella displayen och den taktila 
västen, även kallad bimodal display. 12 deltagare deltog i experimentet och 8 av dem var 
studenter. Resultatet visar att deltagarna presterar signifikant sämre med grundpanelen än med 
de övriga displayerna. Resultatet visar också att prestationen med en taktil väst eller bimodal 
display inte skiljer sig från en visuell display. Detta är ett lovande resultat som tyder på att 
prestationen av att undvika drift med en taktil- eller en bimodal display är likvärdig en 
välbeprövad visuell display. Det i sin tur betyder att informationen skulle kunna delas upp på 
flera sinnen och reducera kognitiv belastning. Om informationen avseende drift kan delas upp 
på flera sinnen finns det resurser kvar att lägga på andra uppgifter, till exempel att spana ut i 
luftrummet istället för att titta på instrument inne i cockpit. 

  



3 
 

Förord 
Förutom värdefulla råd angående mitt masterarbete har flera personer under våren 2012 gett 
mig en enorm stöttning vilket bidragit till en inspirerande och lustfylld arbetsperiod. Jag vill 
börja med att tacka min handledare Patrik Lif på Totalförsvarets Forskningsinstitut för en 
lugnande och mycket trygg handledning samt för en professionell och metodisk 
projektledning. Jag vill också tacka Nils Dalhbäck från Linköpings Universitet för hans råd 
under förvirrande stunder.  

Ett stort tack riktar jag till de övriga projektmedlemmarna som utifrån sina expertområden och 
erfarenheter gett mig verktyg för att kunna genomföra arbetet. Jag vill även tacka min tidigare 
handledare Peter Berggren för att jag fick en praktikplats på Totalförsvarets Forskningsinstitut 
hösten 2010 samt för alla råd som lett till en enorm personlighetsutveckling.  

Jag vill tacka alla nära och kära som har stöttat mig under våren. Sist men inte minst vill jag 
tacka Sara Berglund som alltid har varit ett bollplank, stöttande kollega samt bästa vän. 

Linköping juni, 2012 

Anna Tullberg 

  



4 
 

Innehåll 
Sammanfattning ....................................................................................................................................... 2 

Förord ...................................................................................................................................................... 3 

1.Inledning ............................................................................................................................................... 6 

2.Teoribakgrund....................................................................................................................................... 8 

2.1.Perception ...................................................................................................................................... 8 

2.1.1.Syn .......................................................................................................................................... 8 

2.1.2.Känsel ..................................................................................................................................... 8 

2.2.Spatial Desorientering ................................................................................................................... 9 

2.3.Kognitiv arbetsbelastning .............................................................................................................. 9 

2.3.1.Wickens’ Multiple Resource Theory (MRT) modell ............................................................ 10 

2.3.2.Prenav modellen ................................................................................................................... 11 

2.4.Multimodal Perception ................................................................................................................ 13 

2.5.Displayer ...................................................................................................................................... 13 

2.5.1.Visuell ................................................................................................................................... 13 

2.5.2.Taktil ..................................................................................................................................... 13 

2.5.3.Bimodal ................................................................................................................................. 14 

3.Metod .................................................................................................................................................. 15 

3.1.Problemprecisering ...................................................................................................................... 15 

3.1.1.Prestationsdefinition ............................................................................................................. 15 

3.2.Förstudie ...................................................................................................................................... 15 

3.3.Deltagare ...................................................................................................................................... 15 

3.4.Apparatur ..................................................................................................................................... 16 

3.5.Experimentmiljö och stimuli ....................................................................................................... 16 

3.5.1.Stimuli ................................................................................................................................... 17 

3.6.Procedur ....................................................................................................................................... 22 

4.Resultat ............................................................................................................................................... 24 

4.1.Kvantitativa resultat ..................................................................................................................... 24 

4.2.Subjektiva resultat ....................................................................................................................... 29 

4.2.1.Deltagarnas egna omdömen ................................................................................................. 37 

5.Diskussion........................................................................................................................................... 38 

5.1.Metod ........................................................................................................................................... 38 

5.2.Resultat ........................................................................................................................................ 41 

6.Slutsatser ............................................................................................................................................ 44 



5 
 

Referenser .............................................................................................................................................. 45 

7.Bilagor ................................................................................................................................................ 47 

7.1.Bilaga 1 Bakgrundsenkät ............................................................................................................. 47 

7.2.Bilaga 2 Experimentmanus .......................................................................................................... 48 

7.3.Bilaga 3 Enkät efter varje flygomgång ........................................................................................ 50 

7.4.Bilaga 4 Observationsprotokoll ................................................................................................... 53 

7.5.Bilaga 5 Slutenkät ........................................................................................................................ 56 

 

  



6 
 

1.Inledning 
Det är en utmaning att flyga när informationen av yttre visuella referenser är nedsatt. Sedan 
NATO började operera i torra klimat som Afghanistan och Afrika är en situation kallad 
brownout ansvarig för cirka 75 % av alla helikopterolyckor. Med brownout menas det att 
piloten inne i cockpit inte har någon eller en mycket begränsad syn ut på grund av att sand 
eller damm virvlas upp av roterbladens rotation. När snö orsakar motsvarande problem så 
kallas det för whiteout. När en pilot inte får någon eller begränsad visuell input från den yttre 
miljön måste han eller hon förlita sig på tidigare erfarenheter, information från instrument 
inne cockpit samt utrop från annan besättning. 

Brownout/whiteout-problemet kan ge spatial förvirring eftersom sikten är begränsad och kan 
skymma horisonten. I en situation då det blåser runt sand eller snö kan det skymma eventuella 
objekt i terrängen. Det kan leda till att man inte upptäcker vallar, att man inte känner att man 
driver (flyger i sidled) eller också ge upphov till en upplevelse av att man själv rör sig åt ett 
håll när man i själva verket åker åt ett annat. Hinder så som träd, väggar, skyttegravar, stolpar 
och ojämn terräng kan vara katastrofal för en helikopter men just nu finns det inga sensorer 
eller displayinformation som kan varna för sådana hinder. Det finns ingen enskild 
instrumentdisplay som kan indikera lateral och longitudinell drift. I en cockpit finns det inga 
displayer som visar detaljerad information om terrängen och den tänkta landningsplatsen i 
degraderade visuella miljöer. Våra sinnen; syn, hörsel och känsel är enskilda komponenter i 
ett stort system som tar in information. De är interaktiva då deras funktioner ibland överlappar 
varandra och när de inte överlappar varandra kompenserar de varandras brister. Vår 
uppfattning om en korrekt orientering via våra sinnen är utvecklat för en normal miljö och 
därför förändras uppfattningen om vår miljö signifikant när vi är luftburna. När vi utsätts för 
ovanliga eller onormala accelerationskrafter kan våra sinnen påverkas och ge felaktig 
information om till exempel var i luften vi befinner oss. Det vill säga att vi kan bli spatialt 
desorienterade och sådana situationer är farliga.  

Sedan 1990 har 60 besättningsmän från US Air Force mist livet under landningar i 
ökenmiljöer. Mellan åren 2001-2007 har de rapporterat 50 olyckor med skador varav 40 av 
dem skedde under brownout-situationer. US Navy har rapporterat att 38 personer har sedan 
1985 skadats i brownout/whitout-olyckor. Storbritannien har erfarenhet av 24 brownout-
olyckor mellan åren 2005-2009 varav 70 % berodde på spatial desorientering och/eller 
felhantering medan de resterande 30 % berodde bland annat på farliga landningsplatser. De 
senaste 15 åren har Frankrike varit med om åtta brownout-olyckor, mestadels i Afrika. Det 
tyska försvaret har sedan 1973 rapporterat över 30 olyckor som är kopplade till snö eller 
damm. Nederländerna har även dem förlorat helikoptrar på grund av brownout. Den 6 juli 
2009 kraschade en helikopter från de Kanadensiska styrkorna i Afghanistan under start vilket 
orsakade tre omkomna och tre skadade. Från Norge har det rapporterats 7 whiteout/brownout-
olyckor sedan 1982 och i Sverige har whiteout varit en faktor till en mindre olycka och en 
olycka med dödlig utgång (North Atlantic Treaty Organisation, 2012). 

Människan inhämtar information via sina sinnen, syn, hörsel, känsel, smak och lukt. 
Informationen bearbetas i hjärnan och på så sätt skapar vi en bild av världen. I bilar och 
helikoptrar presenteras mest information visuellt och i sådana miljöer är det till största del 
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synen som används.  Oavsett hur mycket information till exempel synen ger oss finns det en 
begränsning för hur mycket vi kan bearbeta. Den kognitiva förmågan, hur mycket vi kan 
processa, kan bli överbelastad och för att undvika detta kan man dela upp 
informationsinhämtningen på flera sinnen. 

En cockpit i en helikopter är en komplex miljö och att flyga kräver en hög kognitiv förmåga. 
Under en flygsituation får piloten mycket information via olika sinnen och all input som 
piloten får delar inte alltid samma slutmål. Till exempel kan ett instrument inne i cockpit ge 
visuell information om helikopterns hastighet samtidigt som information om ett eventuellt hot 
ges i auditiv form. Ett annat problem är att människan är skapad för att gå på marken, inte för 
att flyga. Om piloten förlorar visuella referenser på grund av väderomslag eller att ett 
dammoln virvlas upp under en landning så riskerar pilotens balanssinne ge felaktig 
information. När innerörats balansorgan inte ger rätt information om till exempel rörelse så 
kan piloten bli spatialt desorienterad vilket kan leda till att han eller hon inte uppfattar att 
helikoptern börjar driva i sidled. Vid sådana situationer befinner sig piloten i en mycket farlig 
situation och många olyckor sker på grund av bristande visuella referenser och att piloten inte 
uppfattar hur helikoptern driver. 

Om en del av den information som idag finns tillgänglig för det visuella sinnet skulle kunna 
överföras och förmedlas via alternativa displayer, till exempel en taktil väst, skulle piloten 
troligen kunna behålla kontrollen även när information från yttre visuella referenser 
reduceras. Potentiellt så kan det minska risken för att hamna i farliga situationer. Även under 
förhållanden med god visuell input från yttre referenser så skulle en reducerad belastning på 
synsinnet kunna leda till att piloten kan lägga resurser på att utföra uppgifter som annars 
skulle leda till visuell överbelastning.  

För att få en bakgrundsförståelse för problemet kommer rapportens teoridel innehålla avsnitt 
om perception där syn och känsel beskrivs. En del om kognitiv belastning kommer också att 
redovisas. Teoridelen innehåller även mer information om spatial desorientering samt olika 
displayer.  

I rapporten redovisas ett experiment där fyra modaliteter har jämförts. Modaliteterna som 
undersöktes var en grundpanel, en visuell, en taktil display och en kombination av dem båda, 
även kallad bimodal display.  

Resultatet redovisas i tre olika steg. Först en kvantitativ del där analyser från 
experimentflygningarna redovisas. Därefter följer ett avsnitt med subjektiva resultat som 
inkluderar skattningar från enkäter och deltagarnas egna omdömen i öppna frågor. Rapporten 
avslutas med en metod- och resultatdiskussion samt slutsatser. 
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2.Teoribakgrund 

2.1.Perception 
Perception är det som skapar vår vetskap om omvärlden. Om vi kan avgöra vilka objekt eller 
situationer i vår miljö som är farliga eller icke önskvärda ökar chanserna för oss att överleva 
och vi kan också förutspå konsekvenserna av våra handlingar. Istället för att förses med en 
exakt bild av omvärlden är det viktigare att perception ger oss en användbar bild, vilket i detta 
sammanhang kan betyda att vi ska kunna interagera med omvärlden på ett säkert sätt (Blake 
& Sekuler, 2006). 

Våra fem sinnen är syn, hörsel, smak, lukt och känsel och det är genom dessa vi får intryck 
från omvärlden (Kelly, 1991). Perception börjar med att receptorceller tar emot stimuli. Visuella 
och taktila stimuli behandlas parallellt av olika delar i det sensoriska systemet. Först 
analyseras de var för sig på receptornivå och sedan konstrueras de till en enhetlig uppfattning, 
en perception (Kelly, 1991). 

2.1.1.Syn 
Cellerna i synsinnet är ihopkopplade med 80 % av hjärnan och synen är det mest utvecklade, 
komplicerade, användbara och inflytelserika sinnet. Det är via ögat som hjärnan får visuell 
information om omvärlden. Via pupillen faller det in ljus genom ögat och träffar 
receptorceller som finns på näthinnan. Receptorcellerna är ljusreceptorer (synceller som tar 
emot ljus) och de kan delas upp i stavar och tappar. Stavar används vid mörkerseende då de är 
ljuskänsliga medan tappar kräver större ljusmängd. Tappar kan också reagera på färg till 
skillnad från stavar, vilket är orsaken till varför vi bara ser i gråskala i mörker. Ögat är 
känsligt för ljus och vid en ljusadaption upplever vi först ofta en bländning. Ögat ställer om 
sig så att den reducerar sin känslighet och det sker på ett tiotal sekunder. När man genomgår 
en mörkeradaption tar det längre tid för ögat att ställa om sig, den processen kan ta ända upp 
till 30 minuter (Kelly, 1991). 

För att människan ska kunna få ett djupseende är en viktig del att vänster och höger öga får 
olika bilder av omvärlden. För att kunna se avstånd analyserar hjärnan skillnaden mellan 
bilderna. En annan faktor som bidrar till att vi kan bedöma avstånd är erfarenhet (Nählinder & 
Oskarsson, 2007). Synen kan hantera en stor informationsmängd och därför presenteras 
mycket information via det sinnet. Men då den kognitiva förmågan kan bli belastad under 
kritiska situationer så kan synen ibland stöttas av ljud. I vissa miljöer så som i en cockpit kan 
miljön vara bullrig och då lämpar sig inte alltid ett stöd av auditiv form. Istället kan man 
använda sig av taktil presentation med intuitiv vibration som uppfattas direkt (Lif, Eriksson, 
& Oskarsson, 2007). 

2.1.2.Känsel 
Huden är människokroppens största organ och innefattar flera funktioner, bland annat är den 
ett sensoriskt system. Huden ger kontinuerligt information till oss. Till exempel kan vi 
vägleda oss själva genom att hålla handen på en ledstång eller längst med en vägg. Detta kan 
betyda att det finns potential för huden att agera som informationskanal (van Erp, Johannes. 
Bernardus Franciscus, 2007). Människor har länge använt sig av känseln för att förmedla 
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information. Till exempel kan man genom att ta på någons axel visa i vilken riktning man ska 
gå eller meddela att man är närvarande. En ryttare använder taktisk information för att styra 
sin häst. Till exempel så kan ryttaren styra hästen med hälarna genom att markera i hästen 
sida eller drar tillbaka tyglarna över hästens huvud för att få den att stanna upp (van Erp, 
Johannes. Bernardus Franciscus & Self, 2008). Inom försvaret kan en ledare, genom en klapp 
på axeln, varna och göra någon uppmärksam om att fiender finns i närheten, kommunicera om 
eldstrid, lugna eller visa att någon har presterat bra (Redden, 2006). Känseln är också ett 
viktigt sinne för att vi ska få en uppfattning om till exempel vår kroppsliga position, alltså vår 
position i rummet och kroppens rörelse. Men känselsinnet är ofta en outnyttjad 
informationskanal. 

2.2.Spatial Desorientering 
Spatial desorientering handlar om rumsliga sinnesvillkor. Det uppstår när innerörats 
balansorgan inte kan ge rätt information om rörelse eller tolka tyngdkraftens eventuella 
förändringar. För att uppnå lämplig balans krävs det kontinuerlig information om våra 
kroppsdelars rörelse och position. Då man endast kan fästa blicken på en sak samtidigt som 
man rör på huvudet så måste kopplingen mellan huvud- och ögonrörelser vara oberoende av 
varandra (Kelly, 1991). 

Spatial desorientering är ett seriöst problem för både militära och civila piloter då det kan leda 
till höga materiella kostnader, misslyckade uppdrag och framför allt dödlig utgång av 
helikopterpersonal (van Erp, Johannes. Bernardus Franciscus & Self, 2008). Det är speciellt 
under förhållande med dålig sikt som spatial desorientering kan leda till allvarliga 
konsekvenser. När piloter flyger under dåliga väderförhållanden måste han eller hon förlita 
sig på och flyga efter information via instrument. När piloten förlorar viktiga visuella 
referenser kan det perceptuella systemet bli opålitligt och samtidigt verkar inte informationen 
från flyginstrument framkalla det som krävs för att upprätthålla instinktiv spatial orientering. 
Ibland misslyckas piloter att agera efter den information som instrumenten visar (Eriksson, 
2009). 

I en rapport från Totalförsvarets Forskningsinstitut med titeln ”Multimodala displayer” (Lif et 
al., 2007) beskrivs våra militära flygsystem idag som komplexa och en pilot måste hantera 
och processa mycket information trots ökad automation. Under vissa faser av flygoperationer 
överskrids en pilots begränsningar för att processa information. Känseln är alltid närvarande 
men många instrument kan kräva visuell uppmärksamhet (van Erp, Jan B. F, Groen, Bos, & 
van Veen, Hendrik A. H. C, 2006) och då information ofta presenteras för de visuella och 
auditiva sinnena kan det leda till att den kognitiva förmågan blir överbelastad (Kelly, 1991). 
Lif et al (2007) beskriver i sin rapport att om man utsätts för ökad belastning och 
informationskomplexitet så kan situationsmedvetandet reduceras. 

2.3.Kognitiv arbetsbelastning 
Mängden information som människan kan bearbeta är begränsad. Om flera handlingar ställer 
krav på samma bearbetningsprocess finns risken för överbelastning. När den kognitiva 
processen blir överbelastad innebär det att man överskrider den kognitiva kapacitet som 
personen innehar (van Erp, Johannes. Bernardus Franciscus, 2007).  
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van Erp (2007) skriver i sin avhandling ”Tactile displays for navigation and orientation: 
perception and behavior” att när en människa ska hantera en situation bestående av flera 
uppgifter är hotet av kognitiv överbelastning särskilt viktigt. Sådana situationer relaterar till 
en hög kognitiv nivå eller med andra ord, hög uppmärksamhet. Uppmärksamhet delas inte 
bara upp mellan olika sinnen utan även mellan olika aktiviteter som människan utför. 
Aktiviteterna i sig kan konkurrera med varandra och ha olika mål (van Erp, Johannes. 
Bernardus Franciscus, 2007). 

2.3.1.Wickens’ Multiple Resource Theory (MRT) modell 
Wickens’ Multiple Resources Theory (MRT)-modell visar hur vi kan bearbeta information. 
Den kubformade modellen (Figur 1) visar en version av modellen och dess resursfördelningar. 
Människan kan inhämta information från olika sinnen samtidigt. Nedan syns rubriken STEG 
högst upp som innefattar perception- och kognitionsuppgifter och reaktion. I modellen kan 
man se att perception, kognition samt spatiala och verbala aktiviteter använder olika resurser. 
Till vänster i modellen kan man också se att hörselperception (auditiva) använder resurser 
som skiljer sig från de som används av visuell perception. Människan bearbetar information 
parallellt eller sekventiellt beroende på om den handling som utförs kräver olika eller samma 
processer (Wickens, 2008).  

 

Figur 1. Visar en version av MRT-modellen. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till i modellen är om olika informationskanaler har samma eller 
olika mål. Om en pilot får visuell information om vilken riktning han eller hon ska flyga och 
samtidigt auditiv information från en andrepilot om att de bör svänga till vänster för att hålla 
en bestämd kurs så har informationen från olika informationskanalerna samma mål. Ger 
däremot andrepiloten auditiv information om till vilken höjd de borde stiga samtidigt som 
förstepiloten försöker navigera och hålla kurs med hjälp av en visuell kompass så blir 
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situationen mer komplex i och med att det då skapas flera mål som ska uppfyllas (van Erp, 
Johannes. Bernardus Franciscus, 2007). Det finns en annan beskrivning av MRT-modellen. 
Nedan redovisas en version av den (Figur 2). Denna version har också en rubrik som kallas 
STEG som innefattar perception, bearbetning och handling. Till det första stora blocket, 
bestående av flera mindre klossar, ges INPUT vilket här betyder informationsinhämtning från 
visuell-, auditiv-, taktil- eller luktsinne. Från det sista stora blocket redovisas resultatet av 
stegen. 

 

Figur 2. En modell som speglar Wickens MRT-modell. 

2.3.2.Prenav modellen 
En annan modell som behandlar informationsbearbetning är Prenav-modellen (Figur 3). Den 
visar hur människan beter sig vid navigering och styrning. 
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Figur 3. Prenav modellen 

En loop i modellen kallas för informationsbehandlings-loopen och den innehåller stegen: 

Sensation à perception à beslut à handling och sedan tillbaka via system/omgivning. 

Det första steget i loopen som ger input till sensation, är fem pilar som representerar våra 
sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Modellen visar att vi kan ta in information via flera 
sinnen samtidigt. Perception och beslut är steg som kallas för den kognitiva stegen och som 
innefattar kognitiva resurser så som minne och uppmärksamhet. I den kognitiva stegen 
omvandlas en sensation till ett percept beroende på människans tidigare kunskaper och 
erfarenheter och där kan ett beslut fattas som leder till en handling. 

I modellen finns det två genvägar. Den första genvägen är: sensationà handling. Det innebär 
en sensation som ger en direkt handling, till exempel reflexmässigt agerande. 

Den andra genvägen är: perception à handling. Det innebär ett krav på tolkning av sensation 
men är inte i behov av ett medvetet beslut, till exempel ett inövat beteende så som när man 
stannar vid en stoppskylt. 

I informationsbehandlings-loopen finns det tre olika nivåer av beteende och de är kontroll, 
styrning samt navigering. Till exempel när man kör bil så måste man ha kontroll över bilen 
och det kan man få av uppgifter från bland annat bilens gungning som det vestibulära 
systemet känner av och från de vägmarkeringar som vi ser. Styrningsnivån handlar om 
kortsiktig planering till exempel att man tar till åtgärder inför en korsning, så som att bromsa 
in och byta växel. Navigeringsnivån handlar om en långsiktig planering så som att besluta om 
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när man ska stanna och tanka bilen. Det finns en streckad väg i modellen som representerar 
arbetsbörda (stressorer och tillstånd), tillståndet för användaren. De som kan påverka 
användaren är till exempel vibrationer, G-belastning och om mörkerseende glasögon används. 
I modellen kan man se att de yttre faktorerna kan påverka den kognitiva stegen men inte 
genvägen sensation à handling. Det betyder att handlingen av en intuitiv display inte skulle 
påverkas av de yttre faktorerna. För att ett gränssnitt ska kunna kallas intuitivt så bör 
sensation leda till handling direkt utan att gå igenom den kognitiva stegen (van Erp, Johannes. 
Bernardus Franciscus, 2007). 

2.4.Multimodal Perception 
I takt med att tillgängligheten av information ökar blir samtidigt pilotens cockpit mer 
komplex. Det leder till en ökad risk för informationsbelastning. För att en pilot ska kunna ta in 
information om omvärlden och hur flygfarkosten beter sig behöver han eller hon flera 
displayer. Det finns inte en enda display som ensam kan ge all nödvändig information till 
piloten. Information om höjd, hastighet och kompassriktning visas på olika displayer och det 
är piloten själv som måste sätta ihop alla värden från de olika displayerna som visas för att få 
ihop en helhetsbild av situationen. Visual momentum är ett begrepp som kan beskrivas som att 
skiftningarna mellan olika vyer är designade för att behålla en helhetsbild och därmed ett 
sammanhang (Lif, 2012).  

Multimodal perception betyder att man bearbetar information av två eller flera sinnen (Lif et 
al., 2007). Sinnena kan antingen ge information om samma sak och på så sätt ge en gemensam 
bild av något i omgivningen. Sinnena kan också ge oss olika information om något, till 
exempel när man hör ett brandlarm men man ser ingen brand (Nählinder & Oskarsson, 2007). 
Genom att ge information genom flera olika sinneskanaler kan det stödja prestationen genom 
att förenkla informationen och maximera förståelsen samtidigt som man minimerar 
användarens arbetsbelastning (Elliott et al., 2009).  

2.5.Displayer 

2.5.1.Visuell 
Det som generellt används och som man tänker på i olika sammanhang är visuella displayer. 
De är dem som är de absolut vanligaste och design handlar ofta om att utveckla dessa. En 
visuell display bidrar till medvetenhet, förståelse och en enkel samt kraftfull perception 
(Elliott et al., 2009). Exempel på displayer som visar visuell information är instrument i 
cockpit (head-down displayer) och displayer uppe vid flygplanets fönster (head-up display) 
(North Atlantic Treaty Organisation, 2012). 

2.5.2.Taktil 
Taktila displayer använder vibrationer mot huden för att ge information till människan. Ett 
exempel på en sådan är vibrationsfunktionen på en vanlig mobiltelefon. I texten ”Introduction 
to tactile displays in military environments” finns det beskrivet att så tidigt som 1954 
föreslogs en vibro-mekanisk taktil display för piloter för att informera om flygplanets roll 
(lutning i sidled) samt pitch (lutning upp eller ner). Fyra taktorer var placerade runt pilotens 
tumme varav två gav information om roll och de två andra om pitch (van Erp, Johannes. 
Bernardus Franciscus & Self, 2008). Taktila hjälpmedel har potential att reducera antalet 
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luftfartsrelaterade olyckor som sker på grund av spatial desorientering. Under situationer då 
både syn och hörsel är tungt belastade kan det vara en fördel att använda en taktil display. 
Den militära luftfartmiljön är både kognitivt och fysiskt krävande och vi människor är inte 
vana vid att orientera oss i tredimensionellt utrymme. Pilotens uppdrag är inte bara att flyga 
en helikopter utan även att utföra söknings- och räddningsoperationer, navigera samt 
precisionshovra i hotfulla miljöer. Det kan leda till att piloten blir trött och stressad (van Erp, 
Johannes. Bernardus Franciscus & Self, 2008). Under situationer som kräver en hög kognitiv 
belastning är oftast synsinnet upptaget med att titta på instrument head-down i cockpit (North 
Atlantic Treaty Organisation, 2012). Förhoppningen med ett taktilt hjälpmedel är att det ska 
kunna förmedla information på ett intuitivt sätt vilket kan bidra till att den mentala 
arbetsbelastningen reduceras, vilket i sig kan leda till att prestationen förbättras (Lif et al., 
2007). En taktil display skulle till exempel kunna ge flygplans- och systeminformation, 
uppdragsinformation samt varningar. Med taktilt hjälpmedel kan man till exempel presentera 
navigeringsinformation vilket då bidrar till att det visuella sinnet istället kan fokusera på 
spaning i luftrummet och på markytan (Lif et al., 2007). En stor fördel med taktila displayer är 
just att användaren inte behöver använda syn- eller hörselsinnet samt kan ha händerna fria. 

2.5.3.Bimodal 
En bimodal display innefattar två displayer som ger samma eller olik information via två 
sinnen samtidigt. Om displayen är intuitiv kan det bidra till en effektiv fördelning av 
information från olika sinnen. På så sätt skulle användarens belastning minska och att 
prestationen ökar för hela systemet (Lif et al., 2007). I det experiment som kommer att 
redovisas i denna rapport undersöks en bimodal display innehållandes en visuell- och en taktil 
display. 
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3.Metod 

3.1.Problemprecisering 
I experimentet har fyra olika modaliteter undersökts. De olika modaliteterna var en 
grundpanel, en visuell display, en taktil väst samt en bimodal display av en kombination av 
den visuella displayen och den taktila västen. Den primära uppgiften för deltagarna var att 
undvika drift i sidled. De sekundära uppgifterna var att hålla hastighet, höjd samt riktning. 

3.1.1.Prestationsdefinition 
Prestationen mättes genom att logga en rad olika mått, de beskrivs mer detaljerat i 
resultatdelen. Deltagarnas huvuduppgift var att flyga utan att driva i sidled. Deras sekundära 
uppgifter var att flyga i en bestämd hastighet (40 knop), en bestämd höjd (4500 respektive 
8000 fot) samt i en bestämd riktning (öster). 

Definitionen på en bra prestation är att flyga rakt österut utan att driva i sidled och samtidigt 
hålla hastighet och höjd. 

Här följer en beskrivning av vad varje mått innebär: 

Drift: sidodrift i förhållande till helikopterns framåtriktning, medelavvikelse från 0 m/s. 

Hastighet: medelavvikelse i kurshastighet (airspeed) från angiven hastighet (40 knop) i m/s. 

Höjd: medelavvikelse i höjd från låg (4500 fot) eller hög (8000 fot) i meter. 

Riktning: medelavvikelse i grader från riktning österut. 

3.2.Förstudie 
Två förstudier genomfördes innan de riktiga experimenten. Under förstudierna undersöktes 
det om träningen som deltagarna fick innan experimentflygningarna var tillräcklig, om 
flyguppgiften var genomförbar samt om frågorna i enkäter var lättförståeliga. Då det var 
önskvärt att deltagarna fick en sådan hög flygkompetens som möjligt togs beslutet efter den 
första förstudien att all träning skulle ske på låg höjd. På den låga höjden uppfattades fler 
visuella referenser vilken kunde bidra till en bättre känsla för till exempel hastighet, höjd och 
drift. Den första förstudien resulterade också i att vibrationernas intensitet i den taktila västen 
reducerades. Detta gjordes för att deltagaren upplevde ett starkt obehag. Efter den andra 
förstudien togs beslutet att lägga till en enkätfråga om upplevelse avseende höjd. Det beslutet 
togs för möjligheten att analysera om prestationen påverkades på grund av olika höjder. 

3.3.Deltagare 
12 personer deltog i experimentet varav 8 av dem var studenter. Fem av deltagarna var 
kvinnor och sju var män. De var mellan 21 till 26 år gamla (medelvärde = 24,25). Till 
experimentet söktes personer som hade erfarenhet av datorspel och simulatorer för att 
underlätta träningen inför och genomförandet av experimentet. Samtliga deltagare hade en 
normal till hög erfarenhet av dator-, bil eller flygspel och två hade tidigare erfarenhet av 
flygsimulatorer. Deltagarna uppgav att deras hälsa och välbefinnande inte var sämre än någon 
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annan dag och att inget skulle påverka deras prestation. Samtliga deltagare hade bra syn. 
Ersättningen för deras deltagande i experimentet var en biobiljett. 

3.4.Apparatur 
Spelet som användes i experimentet var Flight Simulator X Acceleration Expansion som 
kördes på en PC med 64-bitars Windows 7. En stabiliseringsinställning kallad stability 
augmentation system (SAS) användes inför varje flygning för att ge helikoptern den 
grundstabilitet som krävdes för att en oerfaren person skulle kunna ha en möjlighet att 
kontrollera farkosten (Aerosoft seahawk & jayhawk X manual - version 2.00, 2007). Den 
dator som kontrollerade den taktila västen var en Compaq nc6000 som körde 32-bitars 
Windows XP. Operatörsdatorn var en PC med 32-bitars Windows XP. De tre skärmarna som 
användas var av modell HP Compaq LA 2205 wg och de stod i porträttläge och skärmarna 
hade 31,50 gånger 16,80 pixlar.  

Ett gasreglage samt en styrjoystick användes under experimentet. Gasreglaget var en Saitek 
TM X35T och joysticken som reglerade helikopterns rörelse i pitch och roll var en Saitek TM 
X36F. De två headsets som användes var av märket SB 40 KOSS.com.  

3.5.Experimentmiljö och stimuli 
Deltagaren satt i en stol med inställningsmöjligheter. Experimentrummet (Figur 4) var 
nedsläckt och runt deltagarens stol stod tre stora skärmar för att reducera eventuella störande 
faktorer i rummet. Deltagaren satt (avstånd: 66 cm golv/skärm) framför tre datorskärmar 
(avstånd: bord/skärm 8,3 cm och bord/visuell yta på skärm: 10,2 centimeter) varav de två 
yttersta var vinklade (avstånd: mittersta skärm/deltagare: 80 centimeter). 

 

Figur 4. Experimentrummet. 
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Bakom deltagaren satt försöksledaren vid två datorer. En operatörsdator som visade (Figur 5) 
kontinuerlig information om var helikoptern befann sig och hur deltagaren flög den. 
Försöksledaren hade också tillgång till en dator som visade (Figur 6) den taktila information 
som motsvarande helikopterns drift och som samtidigt speglade vad deltagaren kände i 
västen. 

 

Figur 5. Visar operatörsdatorn och vad försöksledaren kunde observera under en flygning. 

 

Figur 6. Visar hur försöksledaren kunde följa helikopterns drift i sidled. 

 

3.5.1.Stimuli 
Grundpanel 

Deltagaren fick tillgång till en grundpanel under varje flygning (Figur 7). Den bestod av en 
hastighetsmätare (knop), en höjdmätare (fot), en pitch och roll-navigering samt en kompass. 
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Figur 7. En grundpanel som högst upp i mitten visar en rak pitch- och rollnavigering och till 
vänster om den visas en hastighet på 40 knop. Höjdmätare som visar cirka 4520 fot är 

placerad till höger om pitch- och rollnavigeringen. Längst ner i mitten av grundpanelen ser 
man en kompass med riktning öster.  

Visuell display 

Den visuella displayen delade plats med kompassen i grundpanelen (Figur 8). Den gröna 
pelaren visar helikopterns drift och den förväntas vara riktad rakt framåt eftersom man flyger i 
den riktningen. Korset i mitten symboliserar helikopterkroppen. Pelaren på bilden nedan visar 
att helikoptern driver fort till vänster. Överskrider pelaren den första ringen betyder det att 
man driver i 10 knop. Överskrider pelaren den andra ringer betyder det att man ytterligare har 
ökat drifthastigheten till 20 knop. Förutom hastighetsmätare, höjdmätare, pitch och roll- 
navigering, kompass samt den visuella driftpelaren användes inga andra delar av displayen.  

 

Figur 8. En grundpanel och en visuell display. Hastigheten visar 29 knop, höjdmätaren visar 
cirka 8150 fot, pitchen är uppåt, roll lutar lite till vänster och kompassen visar att riktning är 
nästan österut. Den visuella displayen visar en drift till vänster i över 20 knop. 
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Taktil display 

Den taktila västen (Figur 11) är tillverkat i ett stretchtyg för att ge en bra passform. Den har 
12 fastsydda vibrotaktila motorer (Figur 12) i tre rader runt bålen. Totalt har den 36 
vibrationselement och fyra element kan vibrera samtidigt. Två taktorer, en under höger 
respektive vänster armhåla, var aktiverade under experimentet. De gav vibrationer till 
deltagaren så att han eller hon kunde uppfatta information via känseln.  

 

Figur 11 och 12. Taktil väst. 

Taktorerna (Figur 13 och 14) vibrerade i en frekvens av ca 120-200 Hz och deras vibration 
var en varning för drift i sidled. Om deltagaren drev till vänster kände de vibrationer under 
vänster armhåla. Började de driva snabbare blev vibrationerna mer intensiva. Slutade de att 
driva till vänster och istället började driva till höger så kände de först av en kort vibration 
under höger armhåla för att sedan känna vanliga vibrationer. Den korta vibrationen vid 
övergången fick deltagaren för att förstå när de började driva i motsatt riktning.

 

Figur 13. En taktor.  Figur 14. Insidan av den taktila västen.  
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Bimodal display 

Under användningen av den bimodala displayen fick deltagaren information om drift från den 
visuella- och taktila displayen samtidigt. Nedan visas två figurer av synkroniserad 
driftinformation. Till vänster (Figur 15) visas deltagarens visuella information om drift och till 
höger (Figur 16) visas vad försöksledaren såg på den dator som var kopplad till och som 
speglade den taktila västen. 

 

Figur 15 och 16. Synkroniserad driftinformation. 

 

  



21 
 

Höjder 

Deltagarna flög på två olika höjder. På den låga höjden (Figur 9) fanns det fler yttre referenser 
i jämförelse med vad som fanns på den höga höjden (Figur 10). På 4500 fot såg deltagarna 
tydliga referenser i form av vägar, bebyggelser och skog. På 8000 fot såg deltagarna olika 
stora markområden. 

 

Figur 9. Utsikten deltagarna hade från cockpiten på höjden 4500 fot. 

 

Figur 10. Utsikten deltagarna hade från cockpiten på höjden 8000 fot. 
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3.6.Procedur 
Först fick deltagaren fylla i en bakgrundsenkät (Bilaga 1) och sedan fick de information om 
att de skulle få genomgå fem olika träningsmoment där det under det sista momentet 
avgjordes om deltagaren hade nått den flygkompetens som behövdes för att kunna genomföra 
experimentet. Samtliga deltagare klarade det sista momentet.  

Träning 

Det första träningsmomentet bestod av en genomgång av instrument. Deltagarna fick lära sig 
vad de såg på respektive skärm, vilken information olika displayer visade samt hur 
gasreglaget samt joysticken fungerade. 

Träningsmoment nummer två gick ut på att deltagarna skulle lära sig att flyga och känna hur 
de olika instrumenten och displayerna fungerade rent praktiskt. De fick flyga fritt under cirka 
30 minuter i en terräng med många visuella ledtrådar i form av hus, vägar, skog och berg. 
Under detta träningsmoment satt försöksledaren hela tiden bredvid deltagarna för att stötta 
inlärningen. 

Efter cirka 30 minuters flygning genomfördes olika uppdrag, vilket var inledningen på 
träningsmoment nummer tre. I detta moment ombads deltagarna att: 

• Hålla en hastighet 
• Hålla en höjd 
• Stiga/sjunka i höjd 
• Flyga rakt fram utan att driva i sidled 
• Följa en kurs med hjälp av en kompass 
• Svänga vänster/höger 
• Samt beskriva något objekt som de såg på marken 

Den fjärde uppgiften var en uppbyggnadsuppgift där deltagarna först fick koncentrera sig på 
att hålla en riktning för att sedan även lägga till en hastighet och höjd. När de hade klarat av 
att hålla alla tre värden stabila och när de utan svårigheter kunde rätta till något av dem om 
det råkade bli fel var deltagarna klara med det träningsmomentet.  

Uppdragen testades för att kunna kontrollera om deltagarna hade fått de färdigheter och 
uppnått den flygkompetens som behövdes för att kunna genomföra experimentet. När de 
uppmanades att genomföra ett uppdrag satt försöksledaren bakom deltagarna och antecknade 
(Bilaga 2) om de blev godkänd eller inte i deras utförande.  

Under träningsmoment nummer fem fick deltagarna öva med respektive display på fyra låga 
experimentsträckor. Terrängen för experimentsträckorna innehöll färre visuella referenser än 
tidigare för att försöka efterlikna en problematisk miljö. Alla deltagare fick öva under lika 
lång tid med respektive display. Under den första flygomgången fick de enbart hjälp av 
grundpanelen. Inför den andra flygningen fick deltagarna instruktioner om hur den visuella 
stöddisplayen fungerade och sedan fick de öva även med den under en flygsträcka. Inför den 
tredje flygomgången fick de instruktioner om hur den taktila västen fungerade och sedan fick 
de öva i ytterligare en flygomgång. Inför den sista flygomgången fick de instruktioner om att 
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de skulle få information både från den visuella displayen samt den taktila västen. Under den 
sista flygomgången fick de öva på vad de såg och kände då båda displayerna gav information 
om drift i sidled samtidigt. 

Experimentet 

Deltagarna fick flyga två sträckor under fem minuter med respektive display. Den ena 
sträckan var på låg höjd och den andra på hög höjd och samtliga sträckor flögs i terrängen 
5U5 Montana. Deltagarna sköts ut i en startposition med den förinställda hastigheten 40 knop, 
höjden 4500 fot eller 8000 fot samt riktningen öster. Efter de två flygningarna med en display 
fick deltagarna fylla i en enkät (Bilaga 3) där de skattade bland annat hur bra de ansåg att de 
lyckades med uppgiften, hur de upplevde höjdskillnaden, om deras arbetsbelastning eller om 
displayen var obehaglig eller störande. Därefter fick deltagarna göra om processen och flyga 
två nya banor på olika höjder med en annan display och sedan fylla i en enkät där de skattade 
deras upplevelse. När samtliga åtta flygsträckor var genomförda fick deltagarna en paus på 10 
minuter. Under pausen fick de följa med försöksledaren till ett annat rum där de blev erbjudna 
fika. Slutligen fick de fylla i en enkät (Bilaga 4) där de bland annat skattade vilken display de 
ansåg vara mest noggrann och vilken de kände sig mest trygg med. I alla enkäterna fanns det 
även utrymme för deltagarna att skriva ner fria åsikter. 

Under respektive experimentflygning fick deltagarna fem frågor eller uppmaningar rörande 
omgivningen (Bilaga 5). Detta var en åtgärd för att försöksledaren skulle kunna försäkra sig 
om att deltagarna inte enbart tittade på instrumenten och för att senare kunna jämföra om de 
yttre visuella referenserna påverkade prestationen. Frågorna eller uppmaningar skulle också 
bidra till att försöka uppnå en mer realistisk flygsituation då piloter till exempel 
kommunicerar med sin andrepilot eller spanar ut i luftrummet. 

Ordningen på vilken display deltagarna skulle använda var balanserad mellan 
försöksdeltagarna men höjden slumpades mellan låg och hög.  

När experimentet var avslutat fick de en biobiljett och försöksledaren tackade för deras 
medverkan. 
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4.Resultat 
Detta avsnitt är uppdelat i tre delar. I den första kommer kvantitativa resultat från deltagarnas 
flygningar att redovisas. I den andra delen visas resultat från analyser av deltagarnas 
subjektiva skattningar. Avsnittet avslutas med ett stycke där deltagarnas egna omdömen om 
respektive display redovisas. 

4.1.Kvantitativa resultat 
I denna del kommer fyra olika mått att redovisas. Det viktigaste resultatet för denna studie är 
måttet på avvikelse i drift. De sekundära resultaten är avvikelse i hastighet, höjd och riktning. 

Analyserna genomfördes med variansanalys (ANOVA) faktoriell design för upprepad 
mätning och post hoc testning med Tukey HSD. Signifikansnivån sattes till 0,05, och p-
värden mellan 0,05-0,10 benämns som tendens. 

Drift 

Variansanalysen visade signifikant huvudeffekt av display, F(3, 33)=6,77 (Graf 1),  p<0,005. 
Tukey visade signifikant mer drift för grundpanel än övriga displayer (p<0,05). Det fanns 
även en signifikant huvudeffekt av höjd, F(1, 11)=182,00,  p<0,001 (Graf 2) där Tukey visade 
signifikant mer drift på hög jämfört med låg höjd (p<0,001). Det fanns ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan displayer och höjd (p>0,05). 

 

Graf 1. Drift i sidled (meter/sekund) för de fyra olika displayerna. 
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Graf 2. Drift i sidled (meter/sekund) på 4500 respektive 8000 fot. 

  



26 
 

Hastighet 

Variansanalysen visade inga signifikanta huvud- eller interaktionseffekter (p >0,05), men det 
fanns en tendens att hastigheten hölls bättre på låg höjd, F(1,11)=4,72,  p=0,052 (Graf 3). 
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Graf 3. Hastighet (meter/sekund) på 4500 respektive 8000 fot. 
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Höjd 

Variansanalysen visade en tendens för huvudeffekt av displayer F(3.33)=2,78,  p=0,056. Post 
Hoc testning visade en tendens till att höjd hölls sämre med grundpanelen än med visuell 
display (p=0,084). Variansanalysen visade signifikant huvudeffekt av höjd, F(1,11)=6,41,  
p<0,05 (Graf 4). Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan displayer och höjd 
(p>0,05). 
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Graf 4. Höjdhållning (meter) på 4500 fot respektive 8000 fot. 
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Riktning 

Variansanalysen visade ingen signifikant huvudeffekt av displayer (p>0,05), men en 
signifikant huvudeffekt av höjd, F(1,11)=9,27, p<0.05. Tukey visade signifikant sämre 
riktningshållning på hög jämfört med låg höjd (p<0,05) (Graf 5). Det fanns ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan displayer och höjd (p>0,05). 
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Graf 5. Riktningshållning (grader) på 4500 fot respektive 8000 fot. 
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4.2.Subjektiva resultat 
I denna del redovisas deltagarnas subjektiva skattningar. De fick fylla i en enkät efter 
användning av respektive display samt en slutenkät efter alla flygningar. 

Analyserna genomfördes med variansanalys (ANOVA) faktoriell design för upprepad 
mätning och post hoc testning med Tukey HSD. Signifikansnivån sattes till 0,05, och p-
värden mellan 0,05-0,10 benämns som tendens. 

Subjektiva skattningar 

Hur bra lyckades man med uppgiften? (mellanenkät fråga 3-6) 

Frågorna om hur deltagarna upplevde hur de lyckades med att kontrollera drift, hastighet, höjd 
samt riktning för de fyra olika displayerna analyserades (4 frågor × 4 displayer). 
Variansanalysen visade en huvudeffekt av typ av fråga, F(3, 33)=8,05 p<0,001. Post Hoc 
testning visade att skattningarna för drift var signifikant lägre än för hastighet, höjd och 
riktning (p<0,05) (Graf 6). 
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Graf 6. Skattning för hur bra man lyckades med uppgiften. 

Variansanalysen visade ingen signifikant huvudeffekt av displayer, F(3, 33)=0,40 p>0,05, det 
vill säga ingen skillnad mellan grundpanel (M=5,15; SE=0,22), visuell (M=4,96; SE=0,29), 
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taktil (M=5,17; SE=0,23) och bimodal (M=4,98; SE=0,28). Variansanalysen visade inte heller 
någon interaktionseffekt, F(9, 99)=0,66 p>0,05. 

Fångade displayen deltagarens uppmärksamhet? (mellanenkät fråga 7) 

Frågan om hur de fyra olika displayerna fångade deltagarnas uppmärksamhet analyserades. 
Variansanalysen visade ingen signifikant huvudeffekt av displayer F(3, 33)=0,21154 p>0,05, 
det vill säga ingen skillnad mellan grundpanel (M=6,00; SE=0,39), visuell (M=6,00; 
SE=0,33), taktil (M=5,75; SE=0,39) och bimodal (M=5,91; SE=0,29). 
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Hur svårt/lätt var det att uppfatta displayen gällande drift, riktning, hastighet och höjd? 
(mellanenkät 8-11) 

Frågorna om hur svårt/lätt det var för deltagarna att uppfatta de fyra olika displayerna 
analyserades (4 frågor × 4 displayer). Variansanalysen visade en huvudeffekt av typ av fråga, 
F(3, 33)=11,46 p>0,001, och Tukey HSD visade att skattningarna för drift var signifikant 
lägre än för riktning, hastighet och höjd (p<0,05). Variansanalysen visade ingen signifikant 
huvudeffekt av displayer F(3, 33)=1,43 p>0,05, det vill säga ingen skillnad mellan grundpanel 
(M=5,44; SE=0,28), visuell (M=5,77; SE=0,29), taktil (M=5,98; SE=0,25) och bimodal 
(M=5,81; SE=0,28). Det fanns en signifikant interaktionseffekt av typ av display F(9, 
99)=7,76 p<0,001. Post Hoc testning visade att skattningarna för grundpanelen var signifikant 
lägre än för övriga displayer (p<0,001) avseende drift (Graf 7). 
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Graf 7. Skattning för hur svårt/lätt det var att uppfatta de fyra olika displayerna. 

Hur svårt/lätt det var att förstå displayen generellt? (mellanenkät fråga 12) 

Frågan om hur svårt/lätt det var att förstå de fyra olika displayerna analyserades. 
Variansanalysen visade ingen signifikant huvudeffekt av displayer F(3, 33)=0,86 p>0,05 det 
vill säga ingen skillnad mellan grundpanel (M=6,00; SE=0,28), visuell (M=5,92; SE=0,40), 
taktil (M=6,42; SE=0,23) och bimodal (M=6,08; SE=0,29). 
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Hur svårt/lätt det var att förstå displayen avseende drift, riktning, hastighet och höjd? 
(mellanenkät fråga 13-16) 

Frågan om hur svårt/lätt det var att förstå de fyra olika displayerna, avseende drift, riktning, 
hastighet och höjd, analyserades (4 frågor × 4 displayer) faktoriell design för upprepad 
mätning. Variansanalysen visade en huvudeffekt av typ av fråga F(3, 33)=18,31 p<0,001. 
Tukey visade att skattningarna för förståelse var signifikant lägre för drift än för de övriga 
frågorna (p<0,001). Variansanalysen visade en tendens till signifikant huvudeffekt av 
displayer F(3, 33)=2,40 p=0,085 där post Hoc testning visade en tendens till att skattningarna 
för förståelsen var högre för taktil display än för grundpanelen (p=0,055). Variansanalysen 
visade också en interaktionseffekt för typ av fråga och displayer F(9, 99)=10,87 p<0,001. Post 
Hoc testning visade att skattningarna för upplevd drift på grundpanelen skattades lägre än 
riktning, hastighet och höjd (p<0,001). För den visuella displayen skattades drift lägre än 
hastighet och höjd (p<0,05). Dessutom skattades drift lägre för grundpanelen än för den 
visuella displayen (p<0,001) (Graf 8). 
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Graf 8. Skattning för hur svårt/lätt det var att förstå displayerna avseende drift, riktning, 
hastighet och höjd. 

Hur svårt/lätt det var att lösa uppgiften på låg respektive hög höjd? (mellanenkät 17-18) 



33 
 

Frågorna om hur svårt/lätt det var att lösa uppgiften på låg respektive hög höjd analyserades 
(2 frågor × 2 höjder) för respektive display. Variansanalysen visade ingen signifikant 
huvudeffekt av typ av display, F(3, 33)=0,91 p<0,05, det vill säga ingen skillnad mellan 
grundpanel (M=4,96; SE=0,42), visuell (M=4,58; SE=0,37), taktil (M=5,17; SE=0,33) och 
bimodal (M=5,04; SE=0,28). Variansanalysen visade en tendens av att skattningarna var lägre 
på hög (M=4,67; SE=0,31) än på låg (M=5,21; SE=0,30) höjd F(1, 11)=4,03 p=0,070, det vill 
säga en tendens till att det var enklare att lösa uppgiften på låg än på hög höjd. Det fanns inte 
någon signifikant interaktionseffekt, F(3, 33)=0,036 p>0,05. 

Upplevdes displayen som obehaglig eller störande? (mellanenkät 19-20) 

Frågorna om hur deltagarna upplevde displayerna som störande eller obehagliga analyserades 
(2 frågor × 4 displayer). Variansanalysen visade ingen signifikant huvudeffekt av typ av 
display, F(3, 33)=0,72 p>0,05, det vill säga ingen skillnad mellan grundpanel (M=1,50; 
SE=0,27), visuell (M=1,46; SE=0,20), taktil (M=1,54; SE=0,22) och bimodal (M=1,83; 
SE=0,29). Det fanns inte heller någon signifikant huvudeffekt av fråga F(1, 11)=3,31 p>0,05, 
obehaglig (M=1,48; SE=0,19), störande (M=1,69; SE=0,18), och inte någon signifikant 
interaktionseffekt F(3, 33)=0,19 p>0,05. 

Hur upplevdes arbetsbelastningen? (mellanenkät fråga 21) 

Frågan om hur deltagaren upplevde sin arbetsbelastning för de fyra displayerna under passet 
analyserades och variansanalysen visade ingen signifikant effekt av typ av display F(3, 
33)=0,52 p>0,05, det vill säga ingen skillnad mellan grundpanel (M=4,92; SE=0,58), visuell 
(M=4,75; SE=0,52), taktil (M=4,67; SE=0.36) och bimodal (M=5,00; SE=0,41). 

Hur noggrann upplevde man displayen? (slutenkät 2-5) 

Hur noggrant deltagarna upplevde de olika displayerna (grundpanel, visuell, taktil och 
bimodal) analyserades och variansanalysen visade ingen signifikant effekt av typ av display, 
F(3, 33)=0,99 p>0,05, det vill säga ingen skillnad mellan grundpanel (M=4,83;SE=0,44), 
visuell (M= 5,42;SE=0,43), taktil (M=5,00;SE=0,37) och bimodal (M=5,42;SE=0,40). 

Hur löste displayen uppgiften? (6-9) 

Frågan om hur deltagarna upplevde att de olika displayerna (grundpanel, visuell, taktil och 
bimodal) löste uppgiften analyserades och variansanalysen visade ingen signifikant effekt av 
typ av display, F(3, 33)=0,67 p>0,05, det vill säga ingen skillnad mellan grundpanel (M= 
5,25; SE=0,46), visuell (M= 4,67; SE=0,43), taktil (M= 5,33;SE=0,31) och bimodal (M= 
5,25;SE=0,45). 

Hur snabbt förstod man displayen? (slutenkät 10-13) 

Frågan om hur snabbt deltagarna förstod de olika displayerna (grundpanel, visuell, taktil och 
bimodal) analyserades, där variansanalysen visade en tendens till signifikant effekt av 
displayer, F(3, 33)=2,81 p=0,055. Post Hoc testning visade en tendens till att skattningarna 
var högre för taktil än för visuell display (p=0,062) och att skattningarna var lägre för visuell 
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display än för grundpanel (p=0,09) (Graf 9). Det betyder att den taktila displayen och 
grundpanelen gick att förstå snabbare än den visuella displayen. 
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Graf 9. Skattning för hur snabbt man förstod displayen. 
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Gav displayen en tydlig känsla av drift i sidled? (slutenkät 14-16) 

Frågan om deltagarnas känsla för drift med visuell-, taktil- eller bimodal display analyserades 
och variansanalysen visade en tendens till signifikant effekt av displayer, F(2, 22)=2,94 
p=0,074. Post Hoc testning med Tukey HSD visade en tendens till att skattningarna för visuell 
display var lägre än för taktil display (p=0,063) (Graf 10). Det betyder att deltagarna hade 
sämre känsla av drift med den visuella displayen än med den taktila. 

Visuell Taktil Bimodal
1

2

3

4

5

6

7

S
ka
ttn
in
g 
1-
7

Graf 10. Skattning för om displayen gav en tydlig känsla av drift i sidled? 

  



36 
 

Gav displayen en tydlig känsla för höjd, riktning och hastighet? (slutenkät fråga 17-28) 

Frågan om deltagarna känsla för höjd, riktning och hastighet analyserades för de fyra olika 
displayerna (3 mått × 4 displayer). Variansanalysen visade en signifikant huvudeffekt av 
displayer, F(3, 33)=6,01 p<0,005. Post Hoc testning visade att grundpanelen skattades högre 
än den visuella (p<0,05) och den bimodala displayen (p<0,005) (Graf 11). Variansanalysen 
visade ingen signifikant huvudeffekt av typ av fråga, F(2, 22)=0,85 p>0,05 och ingen 
signifikant interaktionseffekt F(6, 66)=1,79 p>0,05. 
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Graf 11. Skattning för om displayen gav en tydlig känsla för höjd, riktning och hastighet. 

Hur trygg man kände sig med displayen? (slutenkät fråga 29-32) 

Frågan om hur trygga deltagarna kände sig med en display (4 frågor) analyserades och 
variansanalysen visade ingen signifikant effekt av typ av displayer, F(3, 33)=1,48 p>0,05, det 
vill säga ingen skillnad mellan grundpanel (M= 5,67;SE=0,43), visuell (M=5,00;SE=0,43), 
taktil (M=6,00;SE=0,30) och bimodal (M= 5,67;SE=0,43). 
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4.2.1.Deltagarnas egna omdömen 
 
Grundpanel 

Det som var gemensamt för många deltagare var att de tyckte det var svårt att hålla reda på 
om man drev i sidled. Det som var positivt var att displayen var enkel. Det var svårt att märka 
av drift på hög höjd men däremot var det lätt att hålla höjd. På låg höjd var det lättare att 
uppskatta hur man drev då man kunde ta hjälp av visuella referenspunkter från marken. 

Visuell display 

Deltagare ansåg att den visuella displayen störde deras koncentration och fokusering då den 
hela tiden visade deras drift, vilket var något de konstant försökte motarbeta. Det positiva var 
att den var lätt att använda. De tyckte att det kändes instabilt att flyga på hög höjd. 

Taktil display 

Den taktila västen var ett stort stöd för att undvika drift i sidled. Vibrationerna var enkla att 
förstå och de kunde fokusera mer på de sekundära uppgifterna. Flygningarna kändes stabila 
på låg höjd men instabila på hög höjd. 

Bimodal display 

Det negativa med bimodal display var att det upplevdes som ett störningsmoment att få 
information via två sinnen även om den säger samma sak. Det som var positivt var att 
deltagarna först fick reda på att de drev i sidled tack vare västen och sedan använde de den 
visuella displayen för att se hur mycket de drev. De använde displayerna sekventiellt och det 
var en bra kombination. En tredjedel av deltagarna tyckte inte att höjdskillnaden påverkade 
utförandet av uppgifterna. I övrigt ansågs det svårare att utföra flygningarna på hög höjd. 

Display som gav störst trygghet 

Tre deltagare kände sig mest trygg med en bimodal display. Västen gav en tydlig känsla av 
drift och den visuella displayen visade hur mycket de drev. Fyra deltagare kände sig mest 
trygg med den taktila västen då den gav en tydlig känsla av drift och de kunde då fokusera på 
de övriga instrumenten. En deltagare kände sig mest trygg med antingen den taktila västen 
eller bimodal display. Västen fick bra betyg för att ingen visuell resurs krävdes för 
driftinformation. Den visuella displayen fick bra betyg för att den visade visuellt hur mycket 
drift man hade. Två deltagare kände sig mest trygga med grundpanel eller med taktil väst. 
Med enbart grundpanelen var det färre instrument att fokusera på och det var enkelt. Med 
västen blev det lättare att fokusera på grundpanelen och det underlättade styrning. Två 
deltagare kände sig mest trygga med enbart grundpanelen. Den gav en tydlig återgivning av 
hastighet, höjd och riktning. Den gav ingen information om drift men det försöktes 
kompenseras med hjälp av yttre referenser. 
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5.Diskussion 

5.1.Metod 
Experimentet som genomfördes var ett pilotförsök i ett treårigt projekt och det har bidragit till 
framtidsidéer, nyttiga erfarenheter samt lagt en bra grund för de kommande experimenten. 
Det har tidigare genomförts studier med bimodala displayer i en stridsvagn men nu användes 
en ny plattform. Då en helikoptersimulator användes behövdes det ta fram nya mått och 
displayer. 

Mått 

Måttet drift valdes för att det har en stark koppling till verkligheten. Deltagarna fick tre 
sekundäruppgifter, närmare bestämt att hålla hastighet, höjd och en riktning. Dessa uppgifter 
var något som krävdes för att föra helikoptern framåt och om experimentet skulle kunna 
genomföras skulle deltagarna vara tvungna att lära sig hantera den informationen. Dessa mått 
användes också för att undersöka om den taktila- och bimodala displayen skulle påverka 
prestationen av dem. Att flyga är en avancerad och kognitiv belastande uppgift och flera 
uppgifter och olika displayer skulle kunna ha använts i detta experiment. Men balansen 
mellan att designa en uppgift som deltagarna skulle kunna genomföra efter kort träning samt 
uppnå en realistisk situation var ett avvägningsproblem. Det var alltså önskvärt att inte bara ha 
en uppgift som fokuserade på drift då den kognitiva arbetsbelastningen troligen inte hade 
påverkats. Deltagarna hade då kunnat prestera bra utan att det berodde på något annat än att 
de enbart hade en uppgift att fokusera på.  

Höjd 

Höjdskillnaden studerades för att se hur bra deltagarna flög på olika höjder. Det är önskvärt 
att piloter har kontroll över helikoptern oavsett vilken höjd de flyger på. Deltagarna skulle 
kunna ha flugit på flera olika höjder men för att få en upprepad mätning valdes två höjder där 
man på låg höjd fick många visuella referenser och en högre höjd där de fanns mycket färre 
visuella referenser. 

Helikoptern 

Utrustning i simulatorn var inte samma utrustning som i en riktig helikopter men då det är 
informationsinhämtning som har studerats har inte den riktiga utrustningen av spakar och 
pedaler krävts. Däremot använde försöksledaren och deltagaren headsets för att upplevelsen 
skulle bli mer realistisk. Helikoptern hade en stabiliseringsinställning och all vind och moln 
nollställdes under flygningarna. Detta gjordes för att underlätta så pass mycket så att 
flygningarna skulle vara genomförbara för icke flygvana personer samt att inga yttre faktorer 
skulle kunna påverka resultatet. Hade en mer avancerad simulator används i experimentet 
skulle det finnas en risk att deltagarna skulle få svårt att koncentrera sig och utföra de 
uppgifter de fick tilldelade. Risken finns att deltagarnas koncentration och kognitiva 
belastningen skulle bli påverkade på grund av att de inte skulle kunna sortera relevant 
information från den komplexa utrustningen.  



39 
 

Displayer 

Grundpanelen som användes i experimentet var en central del från helikopterns cockpit. Den 
var avskalad och de övriga displayerna var borttagna för att försöka uppnå ett lagom svårt 
gränssnitt för deltagarna. Olika förslag på hur vibrationerna i den taktila displayen skulle 
signalera drift diskuterades vid ett flertal tillfällen. Efter första förstudien ändrades 
intensiteten efter deltagarens starka åsikter om obehag. De vibrationer som det sedan 
bestämdes att den taktila displayen skulle ge uppfattades bra av samtliga deltagare i 
experimentet. 

Vibrationerna i den taktila displayen skulle kunna undersökas och utvecklas mer. Till exempel 
skulle det vara intressant att även ge deltagarna taktil information om måtten hastighet, höjd 
och riktning. Det skulle också vara intressant att undersöka en taktil display som även gav en 
indikation på hur mycket ett mått skulle korrigeras. I arbetet att ta fram en bimodal display var 
utmaningen att få två displayer att ge information om samma sak på ett sätt så att de skulle 
kunna jämföras med varandra. Den visuella displayen visade drift men också hur snabbt man 
drev. Den taktila displayen gav indikation på drift men också i två olika steg för att visa att 
driften skedde olika snabbt. Deltagarna uppmanades under förträningen att undersöka vilken 
respons de olika displayerna gav när de manövrerade helikoptern. Inför kommande studier 
skulle den visuella- och taktila displayen kunna bli än mer lika då exakta tröskelvärden finns 
för de två ringar som visas i den visuella displayen. Dessa två tröskelvärden skulle kunna 
överföras så att vibrationerna i den taktila displayen skulle kunna ändras vid exakt samma 
ökning i drifthastighet.  

Deltagare 

Då fokus har varit hur man på olika sätt kan inhämta information har man inte behövt 
använda riktiga piloter då informationsprocessen borde vara densamma för de flesta 
människorna oavsett yrke. Däremot söktes personer som hade simulator - och spelvana för att 
underlätta inlärningen och utförandet av experimentet. Samtliga deltagare var tvungna att ha 
bra syn eller medel för att korrigera ett eventuellt synfel. Anledningen till varför det 
huvudsakligen användes studenter var att de var lättillgängliga. Riktiga stridspiloter används 
hellre i slutskedet istället för i utvecklingsstadiet av ett experiment. Dessutom var det inte 
praktiskt möjligt att få tag på 12 piloter inom ramen för detta arbete. Om riktiga piloter hade 
använts hade experimentet och utrustningen behövt anpassas efter en mer verklig flygsituation 
så att piloternas expertis och erfarenhet hade kunnat utnyttjas. Deras utförande hade med 
största sannolikhet gett en bättre flygprestation då de till skillnad från vanliga människor är 
utbildade i en kognitivt krävande miljö och tränade för att kunna fokusera på flera saker 
samtidigt. Däremot finns det inget som talar för att resultaten från de olika displayerna skulle 
varit annorlunda då informationsinhämtning bör fungera liknande för de flesta människor.   

Träning 

För att kunna skapa det träningsprogram som samtliga deltagare skulle få genomgå fick 
försöksledaren, som inte hade någon erfarenhet av varken någon flyg-, simulator- eller 
datorspelsvana, öva i helikoptersimulatorn. Ett uppdelat träningsprogram designades för att 
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deltagarna effektivt skulle lära sig att hantera helikoptern. Beroende på deras tidigare 
erfarenhet och vana anpassades den fria delen i träningen efter deras behov. Även om de som 
var väldigt duktiga fick mindre fri träning borde den flygkunskapen balanseras upp av deras 
tidigare kunskaper. Under den fria träningen fick deltagarna flyga i en terräng med mycket 
bebyggelse och natur. Anledningen till varför denna terräng valdes var för att de skulle få 
många ledtrådar från marken. Då deltagarna inte satt i en simulator som rörde sig hjälpte 
dessa ledtrådar till för att skapa en uppfattning om hastighet och om hur helikoptern rörde sig 
i jämförelse med marken. Försöksledaren uppmanade deltagarna att utföra visa uppgifter och 
manövreringar. Den fria träningen avslutades med en uppbyggnadsövning som lade grunden 
för hur de skulle tänka när de skulle stabilisera helikoptern under de kommande 
experimentflygningarna. För att undvika effekter på resultatet var den delen av träningen som 
bestod av att öva med olika displayer mycket strikt. Under denna del av träningen fick 
deltagarna flyga i den terräng som experimentet skulle genomföras i och som innehöll färre 
yttre visuella referenser. Terrängen valdes för att deltagarna skulle få flyga i en miljö som 
piloter kan uppleva problematisk. De fick fortfarande flyga på låg höjd, och därigenom få så 
många ledtrådar från marken som möjligt, då de fortfarande var i en träningssituation och 
målet var att de skulle bli så bra som möjligt. Alla deltagare fick exakt lika lång träningstid 
med respektive display. Ett bevis för att träningsprogrammet var lyckat var att trots att endast 
en av deltagarna hade tidigare erfarenhet av en helikoptersimulator uppnådde samtliga 
deltagare den flygkompetens som krävdes.  

Experimentet 

Den hastighet som skulle hållas under respektive flygning var 40 knop. Det är en relativt låg 
hastighet som gör att det inte är helt okomplicerat att hålla helikoptern stabil till skillnad från 
om uppgiften istället hade varit att flyga i 140 knop då helikoptern beter sig mer stabilt. 

Under experimentflygningarna fick deltagarna uppmaningar och frågor av försöksledaren. Till 
exempel kunde de uppmanas att beskriva något i terrängen eller så ombads de att svara på 
frågor om hur instrumenten fungerade. Dessa frågor ställdes för att försäkra sig om att 
deltagarna faktiskt tittade ut i terrängen och i luftrummet istället för att stirra sig blind på 
instrumenten. Frågorna ställdes också för att ge deltagareen andra saker att fokusera på vilket 
skapade en mer verklighetstrogen flygsituation. 

Även om alla deltagare nådde upp till en viss flygkompetens skulle det vara intressant att 
genomföra ett experiment där deltagaren var van vid miljön, närmare bestämt med en 
fallstudie. Trots att alla displayer ska vara intuitiva så kan resultaten vara svåra att jämföra 
med verkliga situationer. Frågan är hur pass intuitivt ett intuitivt gränssnitt ska och kan vara. I 
den här studien låter vi personer utföra uppgifter i en miljö där de inte är vana. Men det skulle 
vara intressant att undersöka hur de olika displayerna skulle stötta en människa i en miljö han 
eller hon var van vid, till exempel i en körsituation med bil. Om man skulle kunna redovisa att 
våra taktila- och bimodala displayer underlättade för en person som handlade i en van miljö 
skulle möjligen resultaten från den studien bättre kunna predicera beteende i andra komplexa 
situationer och miljöer. Det hade varit intressant att genomföra en studie där man fokuserade 
på att träna upp en deltagare under en längre period. På så sätt skulle man få en deltagare som 
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till en början inte skulle ha någon kunskap om miljön men sedermera växa in i den och veta 
mer hur displayerna fungerade. Då skulle displayerna kunna vara intuitiva men uppgiften 
skulle kunna vara mer komplicerad och flera gränssnitt skulle kunna vara tillgängliga för 
deltagaren. Med en fallstudie skulle man kunna skapa en expert som genomförde en uppgift 
med en handlingskraft som bättre skulle speglade en slutanvändare i en verklig situation. 

5.2.Resultat 
Resultatet av denna studie är lovande för framtiden om en taktil eller bimodal display ska 
kunna implementeras i en helikopter. Metoderna visade sig fungera bra och som första 
experiment i en serie experiment som planeras är detta mycket positivt. Den optimala 
testsituationen vore i en helikopter med utbildade piloter men det var inte praktiskt möjligt i 
detta första försök.  Även om resultatet inte kan generaliseras till alla helikopterpiloter kan det 
generaliseras till personer utan pilotutbildning. Trots att deltagarna genomförde experimentet i 
en simulator istället för en i en riktig helikopter bör resultatet ändå kunna ge en fingervisning 
om hur de olika displayerna skulle kunna stötta en person som arbetar i en komplex miljö med 
hög kognitiv belastning. Alltså lägger resultatet från denna studie en viktig grund för fortsatta 
experiment inom detta område.  

Drift 

Resultatet av experimentet visar att deltagarna drev mest under användning av grundpanelen, 
vilket inte är förvånande då den displayen inte gav någon information om drift. Det mest 
intressanta resultatet är att det inte fanns någon skillnad avseende drift mellan den 
välbeprövade visuella displayen och de taktila- samt bimodala displayerna. Det innebär att 
deltagarnas prestation gällande drift var likvärdig mellan den visuella-, taktila och bimodala 
display trots att den visuella displayen hade en indikator specifikt för drift. 

Prenav-modellen visar att vi kan ta in information från flera olika sinnen samtidigt och den 
visar också vad ett gränssnitt bör uppfylla för att vara intuitivt. I modellen beskrivs en genväg 
som visar övergången från sinnen till en direkt handling. När informationen via ett sinne 
resulterar till en direkt handling, utan att gå igenom den kognitiva stegen, klassas det som 
intuitivt. Den taktila västen gav direkta vibrationer om drift och det innebär att både den 
taktila- och bimodala displayen skulle kunna uppfylla kravet för att vara intuitiva. Under 
själva processen för hur mycket drift som skulle korregeras används den visuella displayen. 
Den visuella displayen borde kräva en genomgång av den kognitiva stegen då gränssnittet inte 
ger någon direkt information utan behöver tolkas och bearbetas innan en handling kan utföras. 
Tolkningen av resultatet är alltså att både den taktila- och bimodala displayen är minst lika 
intuitiva som den visuella displayen.  

Deltagarna uppfattade att de lyckades sämst med uppgiften att inte driva i sidled vilket 
faktiskt också är ett kvitto på att drift är ett stort problem.  

Övriga mått 

Trots införandet av nya displayer så fanns det ingen skillnad i prestationen gällande de andra 
tre måtten, höjd, hastighet och riktning. Det positiva med detta resultat är att den taktila- och 
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bimodala displayen inte påverkade någon annan uppgift. Hade prestationen däremot varit 
sämre för något av de tre sekundära måtten hade det inneburit att den taktila- eller bimodala 
displayen inte hade haft ett önskvärt gränssnitt. Det fanns en tendens att man höll sämre höjd 
under användning av den visuella displayen till skillnad från grundpanelen. Det skulle kunna 
bero på att deltagarna redan hade mycket visuell information att fokusera på. Även om vi inte 
vet i dagsläget i detalj vad som avlastar deltagaren så vet vi i alla fall att det skulle kunna 
åtgärdas genom en taktil- eller bimodal display. I experimentet valdes, som tidigare nämnts,  
fyra mått ut för analys men det är tänkbart att även titta på andra mått. 

Subjektiva resultat 

De subjektiva resultaten från enkäterna visar övergripande ingen måtteffekt på typ av display. 
Alla displayer fångade deltagarnas uppmärksamhet lika bra och de var lika lätta att förstå. 
Dessa resultat är viktiga då det innebär att den taktila- och bimodala displayen uppfattas lika 
bra som de övriga. Det fanns inte heller någon skillnad i deltagarnas upplevelse gällande hur 
displayerna löste uppgifterna eller noggrannheten av dem. Det intressanta med dessa resultat 
är att deltagarna satte ett högt betyg i genomsnitt. Det betyder att de nya displayerna 
upplevdes som noggranna och att de löste uppgifterna bra. När det kommer till trygghet fanns 
det ingen skillnad mellan displayerna men samtliga fick ett högt medelvärde. Det betyder att 
varken den taktila- eller bimodala displayen upplevdes som otrygga.  

Liksom Prenav-modellen (2007) stödjer även Wickens modell (2008) en bimodal display då 
den visar att människan kan inhämta och bearbeta information parallellt från flera olika 
sinnen. I Wickens modell visas det också att människan kan bearbeta information sekventiellt. 
Flera deltagare kände sig mest trygga under användningen av den bimodala displayen. Deras 
motivering var att de först fick en varning via västen om att de drev och därefter använde de 
den visuella displayen för att se hur mycket de drev samt för att kunna korrigera driften.  

De olika displayerna kan utnyttjas vid olika tillfällen och det behöver inte betyda att de inte 
tog emot information från den visuella displayen samtidigt som den taktila. Istället för att 
bearbeta parallell driftinformation finns möjligheten att deltagarna bearbetade information via 
olika sinnen som inte hade något gemensamt mål. Till exempel kunde deltagarna spana ut i 
luftrummet när de fick taktil information om att de drev och först då bytte den visuella 
resursen från luftrummet till den visuella displayen. De kan alltså ha bearbetat själva 
driftinformationen från det visuella och taktila sinnet sekventiellt även om de fick tillgång till 
information från de båda displayerna samtidigt. Wickens modell skulle även stödja teorin om 
deltagarna bearbetade parallell driftinformation eller information med skilda mål. 

Höjd 

Den subjektiva skattningen visar en tendens att deltagarna löste uppgiften sämre på hög höjd. 
De kvantitativa resultaten visar att deltagarna var sämre på att kontrollera drift när de flög på 
hög höjd än när de flög på låg höjd. Att deltagarna presterade sämre på hög höjd kan bero på 
att de hade färre yttre visuella referenser. När de inte kunde ta hjälp av något utifrån förlorade 
de en visuell hjälp som annars kan bidra till en lätt uppfattning av drift, hastighet, höjd och 
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riktning. En förhoppning är att i framtiden kunna utveckla bättre taktila- och bimodala 
displayer så att även en flygning på hög höjd ska vara lika stabil som på låg höjd. 
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6.Slutsatser 
Den här studien visar att den välbeprövade visuella displayen som redan finns i en Black 
Hawk är varken bättre eller sämre i jämförelse med den nyutvecklade bimodala displayen. 
Resultatet visar en likvärdig prestation efter användningen av de olika displayerna.  

Även om den bimodala displayen inte ger ett bättre resultat så visar denna studie samtidigt att 
den inte stör eller påverkar deltagarna negativt under utförandet av de givna uppgifterna. Inget 
av de tre övriga måtten, hastighet, höjd och riktning, försämrades under användningen av den 
bimodala displayen.  

Vissa deltagare beskrev att de använde den bimodala displayen i två steg. Först påminde den 
taktila västen dem om att de drev och sedan använde de den visuella displayen för att se hur 
mycket de drev. Den taktila västen skulle inte ersätta den visuella displayen utan istället vara 
ett stöd och avlastning i en bimodal form. Men det vore intressant att se hur man skulle kunna 
utnyttja den taktila västen och hur mycket information den skulle kunna stötta eller ta över 
helt från andra sinnen. Resultatet från den här studien lägger en viktig grund för framtida 
undersökningar. 
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7.Bilagor 

7.1.Bilaga 1 Bakgrundsenkät 
Frågor före studie 1.A i projektet:  Intuitiva gränssnitt 
Datum:  
Tid:  
Testnummer: 

1. FPs försökskod  [             ] 

2. Ålder? 

3. Kön?  Man                           Kvinna 

4. Har du något synfel?  
 
 Ja   Nej 
 
Om ja, vad och hur korrigeras 
det?___________________________________________________ 
 

5. Har du någon hörselnedsättning? 
  
                        Ja   Nej 

Om ja, vad och hur korrigeras 
det?____________________________________________________ 

6. Har du deltagit i något annat försök med taktil presentation (presentation med känsel)?  

Ja   Nej 

7. Har du någon pilotutbildning och/eller flygerfarenhet? 

Ja   Nej 

Om ja, vad och hur 
lång?____________________________________________________________  
 

7. Hur stor erfarenhet av dataspel t.ex. bilspel eller flygsimulatorer har du?  
 
                         Ingen      1         2         3          4          5           6        7       Mycket stor 

8. Om du mår sämre än vanligt, hur tror du att det kommer att påverka din prestation?  

                       Inte alls     1         2         3          4          5           6        7       Väldigt mycket 
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7.2.Bilaga 2 Experimentmanus 
Information (5 minuter) 

Ett projekt under namnet intuitiva gränssnitt.  
Vi ska undersöka olika displayer. 
 
Fyra inlärningsmoment och mot slutet avgörs det om det går att genomföra ett försök. 
- information om instrumenten  
- flyga fritt 
- flyga med instruktioner 
- testa de flygsträckor som fp senare ska flyga 

Försöket är sedan att fp får flyga 8 sträckor med olika hjälpmedel och på två olika höjder.  

Bakgrundsenkät. 
Mellanenkäter. 
slutenkät. 
 
Du får avbryta när som helst och du behöver inte berätta av vilken anledning du avbryter. 

Inlärning 1 (30 minuter) 

Bakgrundsenkät. 
Genomgång av instrument: 
- vad ser man på skärmarna 
- vad visar respektive display i grundpanelen 
- hur fungerar joystick/spakarna 

Inlärning 2 

Flyga fritt och lära sig instrumentpanel och utrustningen. 

Inlärning 3 

Fortsätta flyga men med uppdrag. 
Kontroll A: FP måste klara av uppdragen för att komma upp på en miniminivå av 
flygkompetens inför experimentet. 

Inlärning 4 (40 minuter) 

Flyga respektive experimentsträcka med respektive modalitet.  
Gå igenom respektive modalitet innan de ska flyga. 
En höjd med: grundpanel/visuell display/taktil väst samt med bimodal. 
De ska flyga: 
-österut 
- hålla 40 knop 
- hålla höjd (4500 ) 
- ej driva i sidled   



49 
 

- under 5 minuter 
Kontroll B: Alla FP får öva exakt lika lång tid med respektive hjälpmedel. Alltså 4 x 5 = 20-
30 minuter. 

Experimentflygning (80 minuter) 

Uppgift: Flyga rakt österut i 40 knop på höjd 4500/8000 och inte driva i sidled.  
Terräng: 5U5 Montana i FXS 
Riktning: österut 
Höjd: 4500/8000 
Hastighet: 40  
Tid: 5 minuter/modalitet 
 
Uppmaningar 
- OBS! Oavsett vilken fråga fp får ska han/hon fortsätta med uppgiften att flyga rakt österut i 
40 knop på höjd 4500/8000 och inte driva i sidled. 
1. Beskriv vad du ser till höger. 
2. Beskriv vad du ser till vänster. 
3. Beskriv vad du ser rakt fram.  
4. Beskriv din utsikt just nu.  
5. Ser du någon större byggnad?  
6. Ser du några hus?  
7. Uppskattningsvis, hur många gårdar ser du? 
8. Ser du några bilar?  
9. Ser du några traktorer? 
10. Ser du några andra helikoptrar i luftrummet framför dig?   
11. Ser du några människor? 
12. Hur känns modaliteten? 
13. Hur känns din vänstra joystick? 
14. Hur känns din högra joystick? 
15. Sitter du bra? 
16. Hör du motorn bra? 
17. Hör du mig bra när jag pratar? 

Mellan respektive modalitetsflygning får fp fylla i en enkät. 

Avslutning (25 minuter) 

Slutenkät 
Några frågor? /Biobiljett/Kontakta mig i efterhand. /”Tack för din medverkan?” 
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7.3.Bilaga 3 Enkät efter varje flygomgång 
Frågor mellan varje flygningsomgång i studie 1.A i projektet:  Intuitiva gränssnitt 
Datum:  
Tid:  
Testnummer: 
 
Omgång (av 8):  
Modalitet: 
Flygbanor:  

1. FPs försökskod  [                    ] 

2.  Hur upplevde du flygningen? Var något speciellt svårt/lätt?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Hur bra tycker du att du lyckades med att flyga rakt utan att driva i sidled? 

Mycket dåligt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket bra  

4. Hur bra tycker du att du lyckades med att flyga och hålla hastigheten? 

Mycket dåligt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket bra 

5. Hur bra tycker du att du lyckades med att flyga och hålla höjden? 

Mycket dåligt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket bra  

6. Hur bra tycker du att du lyckades med att flyga och hålla riktningen? 

Mycket dåligt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket bra  

7. Fångade informationspresentationen din uppmärksamhet?  

Inte alls      1         2         3          4          5           6        7       Väldigt mycket 

 

8. Hur svårt/lätt var det att uppfatta (se, känna) informationspresentationen med avseende på 
att undvika drift i sidled?  

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

9. Hur svårt/lätt var det att uppfatta (se, känna) informationspresentationen med avseende på 
att hålla riktningen?  
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Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

10. Hur svårt/lätt var det att uppfatta (se, känna) informationspresentationen med avseende på 
att hålla hastigheten?  

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

11. Hur svårt/lätt var det att uppfatta (se, känna) informationspresentationen med avseende på 
att hålla höjden?  

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

12. Hur svårt/lätt var att det förstå informationspresentationen? 

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

13. Hur svårt/lätt var att det förstå informationspresentationen med avseende på att undvika 
drift i sidled?  

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

14. Hur svårt/lätt var det att förstå informationspresentationen med avseende på att hålla 
riktningen?  

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

15. Hur svårt/lätt var det att förstå informationspresentationen med avseende på att hålla 
hastigheten?  

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

16. Hur svårt/lätt var det att förstå informationspresentationen med avseende på att hålla 
höjden?  

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

 

17. Hur svårt/lätt var det att lösa uppgiften på låg höjd? 

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 
 
Motivering:________________________________________________________________ 
 

18. Hur svårt/lätt var det att lösa uppgiften på hög höjd? 

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

Motivering:________________________________________________________________ 
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19. Upplevde du informationspresentationen som obehaglig?  

Inte alls      1         2         3          4          5           6        7       Väldigt mycket 

20. Upplevde du informationspresentationen som störande?  

Inte alls      1         2         3          4          5           6        7       Väldigt mycket 

21. Hur upplevde du din arbetsbelastning under passet? 

Mycket låg      1         2         3          4          5           6        7       Mycket hög 

22. Hur svårt/lätt upplevde du att det var att manövrera helikoptern? 

Mycket svårt      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lätt 

23. Gjorde informationspresentationen att det blev svårare/lättare att manövrera helikoptern? 

              Mycket svårare      1         2         3          4          5           6        7       Mycket lättare 

 

Övriga 
kommentarer:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  



53 
 

7.4.Bilaga 4 Observationsprotokoll 
Datum:  
Tid:  
Testnummer: 
FPs försökskod  [                                    ]  

Kommentar under träning med fri flygning: 

 

Kommentar under träning med uppdrag (30 minuter): 

 

Hålla hastighet:   Följa en riktning via kompass: 

 
Hålla höjd:    Svänga vänster: 

 
Stiga i höjd:    Svänga höger: 

 
Sjunka i höjd:    Beskriva något man ser på 
marken: 

 
Flyga rakt fram utan drift, påbyggnad: öster – hastighet – höjd - drift 

___________________________________________________________________________ 

Kommentar under träningsflygning med respektive modalitet på 4500 fot i 5 minuter 
(totalt 40 minuter): 

Display 1 (   grundpanel   ):    Display 2 (  
visuell display  ): 

 

 

 

 

Display 3 (  taktil  ):    Display 4 (  bimodal  ): 

 

Kommentar under experimentet (80 minuter): 
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Omgång 1   Modalitet:  Flygbana: 
        
(Tid)   Antal uppmaningar (4 titta ut / 1 störande)  
         

  
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Omgång 2  Modalitet:  Flygbana:  
 

(Tid)   Antal uppmaningar (4 titta ut / 1 störande) 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Omgång 3  Modalitet:  Flygbana: 
 
(Tid)   Antal uppmaningar (4 titta ut / 1 störande) 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omgång 4   Modalitet:  Flygbana: 
 

(Tid)   Antal uppmaningar (4 titta ut / 1 störande) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Omgång 5  Modalitet:  Flygbana: 

 
(Tid)   Antal uppmaningar (4 titta ut / 1 störande) 
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 Omgång 6  Modalitet:  Flygbana:  
 

(Tid)   Antal uppmaningar (4 titta ut / 1 störande) 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Omgång 7   Modalitet:  Flygbana: 
 

(Tid)   Antal uppmaningar (4 titta ut / 1 störande) 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Omgång 8  Modalitet:  Flygbana: 
 

(Tid)   Antal uppmaningar (4 titta ut / 1 störande) 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.5.Bilaga 5 Slutenkät 
Frågor efter studie 1.A i projektet:  Intuitiva gränssnitt 
Datum:  
Tid:  
Testnummer: 

1. FPs försökskod  [                         ] 

 

2. Hur noggrann upplevde du att presentationen med grundpanelen var?  

Inte alls noggrann     1         2         3          4          5           6        7       Mycket noggrann 

3. Hur noggrann upplevde du att presentationen med visuell display var?  

Inte alls noggrann     1         2         3          4          5           6        7       Mycket noggrann 

4. Hur noggrann upplevde du att presentationen med taktil väst var?  

Inte alls noggrann     1         2         3          4          5           6        7       Mycket noggrann 

5. Hur noggrann upplevde du att den kombinerade presentationen med visuell display och 
taktil väst var?  

Inte alls noggrann     1         2         3          4          5           6        7       Mycket noggrann 

6. Hur löste presentationen med grundpanelen din uppgift?  

Mycket dåligt     1         2         3          4          5           6        7       Mycket bra 

7. Hur löste presentationen av den visuella displayen din uppgift?  

Mycket dåligt     1         2         3          4          5           6        7       Mycket bra 

8. Hur löste presentationen av den taktila västen din uppgift?  

Mycket dåligt     1         2         3          4          5           6        7       Mycket bra 

9. Hur löste den kombinerade presentationen med visuell display och taktil väst din uppgift?  

Mycket dåligt     1         2         3          4          5           6        7       Mycket bra 

10. Hur snabbt gick det att förstå presentationen med grundpanelen? 

Mycket långsamt    1         2         3          4          5           6        7       Mycket snabbt 

11. Hur snabbt gick det att förstå presentationen med den visuella displayen? 

Mycket långsamt    1         2         3          4          5           6        7       Mycket snabbt 

12. Hur snabbt gick det snabbt att förstå presentationen med den taktila västen? 
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Mycket långsamt    1         2         3          4          5           6        7       Mycket snabbt 

13. Hur snabbt gick det att förstå presentationen med den kombinerade presentationen med 
visuell display och taktil väst? 

Mycket långsamt    1         2         3          4          5           6        7       Mycket snabbt 

14. Gav presentationen med den visuella displayen en tydlig känsla av drift i sidled? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

15. Gav presentationen med den taktila västen en tydlig känsla av drift i sidled?  

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

16. Gav presentationen med den kombinerade presentationen med visuell display och taktil 
väst en tydlig känsla av drift i sidled? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

17. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av höjden? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

18. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av höjden när du använde den 
visuella displayen? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

19. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av höjden när du använde den 
taktila västen?  

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

20. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av höjden när du använde den 
kombinerade presentationen med visuell display och taktil väst? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

21. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av riktningen? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

22. Gav presentationen med den visuella displayen en tydlig känsla av riktningen? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

23. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av riktningen när du använde den 
taktila västen? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 
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24. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av riktningen när du använde den 
kombinerade presentationen med visuell display och taktil väst? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

25. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av hastigheten? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

26. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av hastigheten när du använde den 
visuella displayen? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

27. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av hastighet när du använde den 
taktila västen? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

28. Gav presentationen med grundpanelen en tydlig känsla av hastighet när du använde den 
kombinerade presentationen med visuell display och taktil väst? 

Inte alls tydlig     1         2         3          4          5           6        7       Mycket tydlig 

29. Hur trygg kände du dig med presentationen med grundpanelen? 

Inte alls trygg     1         2         3          4          5           6        7       Mycket trygg 

30. Hur trygg kände du dig med presentationen med den visuella displayen? 

Inte alls trygg     1         2         3          4          5           6        7       Mycket trygg 

31. Hur trygg kände du dig med presentationen med den taktila västen?  

Inte alls trygg     1         2         3          4          5           6        7       Mycket trygg 

32. Hur trygg kände du dig med presentationen med den kombinerade presentationen med 
visuell display och taktil väst? 

Inte alls trygg     1         2         3          4          5           6        7       Mycket trygg 

 

Motivera den modalitet du kände dig mest trygg med:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Övriga kommentarer:  
__________________________________________________________________________ 
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