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Sammanfattning 
 
Pekskärmar används i allt större utsträckning som interaktionsteknik för 
hemelektronik. Tekniken har traditionellt sett inte använts i krävande miljöer, 
exempelvis i miljöer där skakningar och g-laster förekommer. Introduktionen av 
pekskärmsteknologi i cockpitmiljö får konsekvenser för utformningen av förarmiljön 
vilka bör utredas.  
 
Denna studie syftade till att empiriskt utvärdera användarnas prestation med avseende 
på precision vid olika interaktionsmanövrar på en pekskärm. Fyra försök genomfördes 
med 14 försöksdeltagare i en simulerad miljö där olika grader av skakningar förekom. 
Precisionsmätningar genomfördes i samband med försöken och försöksdeltagarnas 
subjektivt upplevda arbetsbelastning mättes med hjälp av NASAs 
självskattningsformulär för upplevd arbetsbelastning (TLX). Korrelationsanalyser 
genomfördes mellan försöksdeltagarnas subjektiva arbetsbelastning och data från 
försöken.  Det genomfördes också differensanalyser mellan försökens olika 
betingelser för att se om det förekom någon  inlärningseffekt. 
 
Testresultaten visar att relativt god precision går att uppnå vid interaktion med 
pekskärm men att vissa typer av interaktion är svårare och skattas högre med 
avseende på arbetsbelastning än andra. Resultatet från en inledande workshop med 
förare och ingenjörer visar på en positiv inställning till pekskärmar som komplement 
till inmatning i cockpit. Rapporten ger rekommendationer för utformningen av 
gränssnitt för pekskärm för att undvika interaktionsproblem vid skakningar och g-
laster. 
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1 Inledning 
 
Intresset för pekskärmsteknologi är stort i dagens samhälle. Med datorer, telefoner 
och surfplattor som använder sig av teknologin är det inte konstigt att man ser sig om 
efter möjliga tillämpningar inom andra domäner. Den stora kommersiella 
användningen av pekskärmar i kombination med teknologins tekniska flexibilitet och 
möjligheten att snabbt och intuitivt kunna interagera med systemet som används har 
väckt flygindustrins intresse för teknologin och dess potentiella fördelar. Pekskärmar 
möjliggör snabb integrering och testning av nya system då pekskärmens tekniska 
flexibilitet gör att hårdvara sällan måste bytas ut eller läggas till. Ändringar sker i 
stället i form av ny mjukvara, något som även underlättar underhåll av systemen i 
form av mjukvaruuppdateringar (Bonelli & Napoletano, 2012). Övergången från 
fysiska kontroller och knappar till pekskärmar medför dock ett antal problem som bör 
tas i beaktning. Vibrationer från flygplanet är något som kan påverka precisionen vid 
interaktion med skärmen negativt och bör således utvärderas. Återkoppling är ett 
ytterligare problemområde då pekskärmar saknar den haptiska återkoppling som 
knappar ger. Dessa är några av problemen som uppstår vid implementation av 
pekskärmar. Med anledning av de tekniska fördelarna med teknologin finns intresset 
att lösa den problematik som också uppstår, därför har följande syfte och 
frågeställningar formulerats. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie var att undersöka försöksdeltagarnas precision vid ett antal 
tester med pekskärm som inmatningsmedel. Testerna skedde i en miljö där skakningar 
och sidkrafter förekom. Studien syftade också till att ta reda på vilken typ av 
återkoppling som lämpar sig för pekskärmar i cockpitmiljö. 
 
1.2 Frågeställningar 
 
Utifrån studiens mål har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilken typ av återkoppling lämpar sig bäst för pekskärmsteknik i cockpit? 
• Går det att upprätthålla god precision med pekskärmar vid olika 

interaktionstyper så som drag–och–släpp-, klick- och inmatningshandlingar? 
• Finns det en skillnad i prestation vid inmatning med pekskärm om 

försöksdeltagaren tar stöd mot skärmens kant eller inte? 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Studien avgränsades till att enbart utvärdera interaktion med pekskärm utan 
användande av handskar, detta trots att piloter använder dessa regelbundet. Vidare 
utvärderades ej de tekniska aspekterna av multitouchteknik. Detta lämnades således 
till vidare studier. 
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2 Bakgrund 
I nedanstående delkapitel redogörs för studien relevant bakgrundsinformation. 
 
2.1 SAAB 39 Gripen 
 
Gripen är ett multirollstridsflygplan tillverkat av SAAB AB och kan användas för 
jakt, attack och spaning (JAS). Flygplanets cockpit är idag utrustad med tre 
15,7x21cm stora LCD-skärmar. Interaktion med gränssnittet sker genom ett antal 
knappar placerade i skärmarnas ram vilket kan ses i figur 1 samt en pekare som 
kontrolleras med hjälp av en styrspak placerad på den vänstra Hands on Throttle and 
Stick-kontrollen (HOTAS). 
 
 En intressant utveckling skulle vara att byta ut dessa skärmar mot headdown-
skärmar. I samband med att fysiska komponenter blir mindre i takt med teknologiska 
framsteg borde intresset för att på ett effektivt sätt utnyttja den tillgängliga ytan i 
cockpit öka. Detta gör pekskärmsteknologi intressant för att bättre utnyttja skärmytan 
och minska andelen fysiska knappar.  Detta medför ett antal aspekter som bör tas i 
beaktning, bland annat sker en förlust av de affordances som fysiska knappar ger 
vilket ställer krav på en lösning gällande hur återkoppling från pekskärm till 
användare ska ske. Vidare finns möjligheten till degraderad noggrannhet vid 
interaktion med pekskärmen i situationer där G-laster och skakningar förekommer. 
Samtidigt kan pekskärmar möjliggöra teknisk flexibilitet vilket innebär att man snabbt 
kan implementera nya gränssnitt och system (Bonelli & Napoletano, 2012) samtidigt 
som dessa går att testa i en autentisk förarmiljö utan stora kostnader.  
 

 
Figur 1: Cockpit i SAAB 39 Gripen)
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2.2 Pekskärmsteknologi 
 
En pekskärm är en bildskärm, ofta av LCD- eller LED-typ med en tunn tryck- eller 
kontaktkänslig beläggning vars syfte är att registrera var någonstans på skärmytan 
användaren trycker. Syftet med denna teknik är att underlätta användande av olika 
system där mus och/eller tangentbord inte är att föredra.  
 
Pekskärmar lämpar sig väl för användande i domäner med begränsat utrymme då man 
i de flesta fall slipper använda sig av olika externa inmatningsmetoder och istället kan 
använda sig av pekskärmen. Vid en studie av Stanton, Harvey, Plant & Bolton (2013) 
kom de fram till att pekskärmar hade snabbast inmatningstid i jämförelse med andra 
inmatningsmetoder men också att pekskärmen medförde obehag vid längre perioder 
av inmatning på grund av den ofördelaktiga ergonomiska positionen användaren 
befinner sig i vid inmatning. Detta gör pekskärmsteknologin lämplig som 
komplement till redan befintliga inmatningsmetoder men eventuella problem till följd 
av den ergonimiskt ofördelaktiga positionen vid inmatning bör tas i beaktande. Nedan 
följer en redogörelse av för domänen relevanta pekskärmsteknologier. Dessa typer av 
pekskärmar anses relevanta då de fungerar vid ett antal olika situationer exempelvis 
vid användande av handskar. 
 
2.2.1 Resistiv pekskärmsteknologi 
 
Resistiva pekskärmar består av två elektriskt ledande lager separerade av ett nät med 
isolerande punkter och fungerar genom att användaren, vid ett tryck av förutbestämd 
kraft på skärmytan, sluter en krets vilket orsakar en registrering av de koordinater på 
skärmen som berörts. Koordinaterna skickas sedan till enheten som används 
tillsammans med skärmen. (Ratana & Vardhan, 2010) 
 
Fördelen med resistiva pekskärmar är att dessa skärmar inte påverkas av yttre element 
så som vatten och damm, en nackdel är att de lätt tar skada av vassa objekt. Detta kan 
dock avhjälpas genom att lägga till ett skyddande glas över den pekkänsliga ytan. 
Ytterligare en fördel är att man kan ställa den kraft som behövs för att aktivera ett 
touch-event (Hufnagel, Barnidge & Tchon, 2008) genom att justera avstånden mellan 
de isolerande punkterna i nätet eller att lägga till ett skyddande glas av olika tjocklek 
över displayen (Hufnagel, Barnidge & Tchon, 2008). 
 
Resistiva pekskärmar orsakar även en förlust av bakgrundsljuset på ca 25 procent 
(Ratana & Vardhan, 2010; Hufnagel, Barnidge & Tchon, 2008). Ljusförlusten går 
dock att kompensera till viss del genom att öka ljusstyrkan på skärmen vilket leder till 
ökad energiförbrukning (Hufnagel, Barnidge & Tchon, 2008). 
 
2.2.2 Infraröd pekskärmsteknologi 
 
Pekskärmar med infraröd teknologi fungerar med hjälp av en uppsättning IR-
transmittorer och IR-detektorer för att registrera interaktion med skärmen. Dessa 
transmittorer och detektorer sitter jämt fördelade i skärmens ram där de genererar ett 
rutnät av infraröda strålar. När dessa strålar bryts registrerar detektorerna vilka strålar 
som bryts och skickar den informationen till datorn där koordinaterna för vart touch-
handlingen inträffade beräknas (Ratana & Vardhan, 2010). 
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En stor fördel med infraröd pekskärmsteknologi är att den inte är beroende av ledande 
material som exempelvis fingrar för att registrera touch-event utan det fungerar med 
bland annat pennor och handskbeklädda fingrar. Detta gör infraröd 
pekskärmsteknologi lämplig för miljöer där det inte går att förutsätta att den som 
interagerar med skärmen använder sig av ett ledande material, exempelvis ett finger 
(Ratana & Vardhan, 2010). 
 
Det finns dock ett antal problemområden med infraröd pekskärmsteknologi, det finns 
nämligen relativt stor risk för false negatives (det vill säga korrekta tryckningar som 
ger ett oönskat resultat) då själva touchområdet befinner sig en bit ovanför skärmytan. 
Det kan också bli problem med att detektorerna blir mättade med infraröd strålning 
vid flygning i starkt solljus. Detta leder i sin tur till att skärmens touchfunktion blir 
obrukbar (Hoener & Hardy, 1999 p.4). 
 
Ett annat problem som är specifikt för flygdomänen är att infraröd 
pekskärmsteknologi använder sig av infraröda ljusstrålar. Vilket kan orsaka 
ljusläckage från skärmen och således störa ut annan teknologi känslig för infraröd 
strålning så som bildförstärkare avsedda för att se i mörker (Hoener & Hardy 1999, 
p.4). 
 
2.2.3 Återkoppling 
 
Då man vid övergång från teknologi som använder sig av fysiska knappar till 
pekskärmar tappar mycket av de ”affordances” för användande som fysiska knappar 
ger, bör man hitta sätt att kompensera för förlusten av dessa ”affordances”. 
Affordances är enligt Gaver: 
 
”... properties of the world that are compatible with and relevant for people’s 
interaction. When affordances are perceptible, they offer a link between perception 
and action; hidden and false affordances lead to mistakes” - (Gaver, 1991 p.79). 

Affordances är alltså egenskaper i miljön som fungerar som ledtrådar för hur man kan 
interagera med objekt. En knapp inbjuder användaren till att trycka på den och ett 
dörrhandtag inbjuder bland annat till att greppa och vrida. Men pekskärmar saknar i 
grunden fysiska affordances och förlitar sig därför helt på mjukvaran för att skapa 
visuella affordances. Nackdelen med detta är att det kräver mer visuell 
uppmärksamhet än användande av fysiska knappar där man kan orientera sig genom 
att känna var på knappsatsen handen befinner sig och således kan rikta sin visuella 
uppmärksamhet mot andra uppgifter. Det finns även tekniker för att dynamiskt höja 
och sänka områden på skärmen för att simulera knappar och reglage (Tactus, 2013) 
vilket leder till att fysiska affordances kan introduceras i pekskärmar. 
 
Återkoppling kan ske i tre olika modaliteter; visuell, auditiv och haptisk. 
Återkoppling i den visuella modaliteten uppstår när en synlig förändring sker i 
gränssnittet, exempelvis en nedtryckt knapp eller att en knapp skiftar färg när den 
trycks ned på en pekskärm (Pitts, Burnett, Skrypchuk, Wellings, Attridge & Williams, 
2011). 
  



Linköpings!Universitet! ! Alexander!Eriksson!
Kandidatuppsats!18!hp! ! Vt!2013!
!

 5 

 En nackdel med visuell återkoppling är att vid inmatning eller användande av 
skärmen som en sekundäruppgift, tas uppmärksamhet från primäruppgiften vilket i 
detta fall är att flyga planet. Detta kan således vara en säkerhetsrisk vid flygning 
(Bolton & Catton, 2012). 
 
Återkoppling i den auditiva modaliteten sker genom att en ljudsignal sänds ut. Detta 
görs för att uppmärksamma användaren på en förändring i miljön eller att ge 
återkoppling på en inmatning. En nackdel med auditiv återkoppling inom 
flygdomänen är att den auditiva ”kanalen” används till andra uppgifter och 
användande av auditiv återkoppling vid inmatning kan leda till minskad 
uppmärksamhet och brister i flygsäkerheten (Bolton & Catton, 2012; Salas & 
Maurino, 2010 p.459). 
 
Taktil feedback är en form av feedback som man känner. Det har exempelvis gjorts 
tester med taktila västar som vibrerar när man är vänd åt norr. Den vanligaste formen 
av taktil feedback sker när en vanlig fysisk knapp trycks ner. Användaren känner när 
knappen trycks ner och får därmed en bekräftelse på att handlingen är lyckad.  
 
Ett problem med pekskärmar är att möjligheten till taktil återkoppling saknas vilket 
leder till att man måste förlita sig på visuell och auditiv återkoppling (Burnett & 
Porter, 2001). Man kan med dagens teknik integrera haptisk återkoppling med 
pekskärmar genom att skicka vibrationer in i skärmen för att simulera att något rör 
sig. Det finns också tekniker där man använder sig av pizoelektriska ställdon för att 
simulera känslan av att trycka ner en knapp (HiWave, 2013).  
 
Enligt Immersion (2010) & Pitts et al. (2011) är en kombination av de tre olika 
modaliteterna optimalt för att bibehålla hög precision vid inmatning med hjälp av 
pekskärmar, men med tanke på de tidigare nämnda problemen som uppstår vid 
användande av auditiv återkoppling i flygdomänen får man förlita sig på en 
kombination av visuell och haptisk återkoppling. Man har sett att bimodal 
återkoppling ger nästan likvärdig prestation som trimodal återkoppling vilket gör att 
uteslutande av auditiv återkoppling inte bör orsaka en försämring i prestation 
(Immersion, 2010; Pitts et al, 2011).  
 
2.2.4 Mätverktyg 
 
NASA-TLX (NASA-Task Load Index) är ett verktyg för att mäta försökspersoners 
subjektiva upplevelse av arbetsbelastning vid utförande av olika uppgifter.  NASA-
TLX består av sex påståenden som behandlar ett antal aspekter som delas upp på 
följande vis:  
 

• Uppgiftens egenskaper: mentala krav, fysiska krav och tidskrav.  
• Beteendeegenskaper: prestation och ansträngning.  
• Individuella egenskaper: frustration.  

 
Frågorna består av bipolära skalor med 20 steg värda fem poäng, den maximala 
poängen per fråga är således 100 och den lägsta 0. Höga poäng indikerar hög upplevd 
arbetsbelastning och låga värden indikerar en lägre upplevd arbetsbelastning(NASA, 
1986).  
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Användande av NASA-TLX sker i två steg, först fyller försökspersonen i enkäten 
NASA-TLX med avseende på arbetsbelastning. Om användaren markerar mellan två 
av de 21 markeringarna på skalan avrundar man uppåt till närmaste markering annars 
används värdet på den markering som användaren kryssade för. Sedan fyller 
försökspersonen i ett formulär som består av olika parkombinationer av de olika 
aspekterna TLX-enkäten består av. Totalt finns det 15 kombinationer och syftet med 
detta är att avgöra vilka av de sex frågorna som har störst påverkan på 
arbetsbelastningen. Detta resulterar i en ”viktning” av varje fråga från 5 till 1(NASA, 
1986). 
 
Sedan summeras svaren på formuläret. Dessa svar används för att räkna ut ”vikten” 
för varje fråga i TLX-skalan. Denna vikt multipliceras sedan med resultatet för varje 
fråga följt av en summering av poängen på alla frågor. Detta divideras sedan med 15 
för att få ut ett övergripande värde för arbetsbelastningen (NASA, 1986). 
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3 Metod 
!
I nedanstående delkapitel redogörs för val av försöksdeltagare samt hur studien 
genomförts. 
 
3.1 Försöksdeltagare 
 
Urvalsgruppen till förstudien bestod av piloter och ingenjörer vid SAABs Human 
Machine Interaction (HMI) avdelning. Detta på grund av deras goda erfarenhet och 
kunskap inom flygdomänen och de problem som uppstår vid utveckling av system för 
flygande farkoster. 
 
Urvalsgruppen för testerna i denna studie bestod av studenter. Piloter är de egentliga 
användarna för ett system av denna typ, men på grund av tillgänglighets- och 
kostnadsskäl togs beslutet att använda sig av studenter istället. Det gjordes ett 
bekvämlighetsurval av försöksdeltagare och anledningen till detta var i huvudsak det 
pressade tidsschemat för genomförandet av försöket då fordonet endast fanns 
tillgängligt under två dagar. Totalt var det 14 deltagare i studien varav 10 män och 4 
kvinnor i åldrarna 19-38 år. 
 
3.2 Förstudie 
 
Initialt genomfördes en workshop med Gripen-piloter och anställda vid SAABs HMI 
avdelning. Syftet var att fånga deltagarnas uppfattning om pekskärmar som alternativ 
inmatningsmetod vid en storskärmslösning, samt att få värdefull återkoppling inför de 
planerade test som skulle genomföras i studien. 
 
Workshopen inleddes med en presentation av workshopledaren, vad denne hade för 
uppgift och vad denne utbildade sig till. Workshopledaren introducerade sedan temat 
för workshopen, framtidens förarmiljö, med inriktning mot pekskärmsteknologi i 
cockpit.  
 
Den första delen av workshopen bestod av en omvärldsorientering där 
workshopledaren tog upp och diskuterade kring inmatningsmetoder och 
skärmlösningar i tre olika stridsflygplan från olika tillverkare. Bland annat 
Eurofighter, Dessault Rafale och Boeing F/A-18F Superhornet som har olika 
inmatnings- och skärmlösningar, bland annat Direct Voice Input, HOTAS och i vissa 
fall pekskärmar. 
 
Under workshopens andra del diskuterades möjliga inmatningslösningar i Gripen och 
vilka krav som utrustningen behöver uppfylla. I workshopens sista fas beskrev 
workshop-ledaren de försök denne planerat att genomföra vilket sedan efterföljdes av 
en diskussion kring försöken med fokus på olika tester för inmatning med hjälp av 
pekskärm. 
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3.3 Genomförande av testet 
!
I detta kapitel redogörs det för det förberedande arbetet inför testerna samt testseriens 
genomförande. 
 
3.3.1 Val av utvecklingsmiljö 
 
De krav som denna studie ställde gjorde att valet av utvecklingsverktyg föll på 
Microsoft Expression Blend + Sketchflow (Microsoft, Washington, US). Expression 
Blend + Sketchflow består av en gränssnittsbyggare med möjlighet att skriva 
bakomliggande kod och är således i grunden ett verktyg för att skapa prototyper. 
Gränssnittsbyggaren genererar XAML kod i bakgrunden när man bygger gränssnittet. 
Gränssnittet kopplas sedan till bakomliggande C# kod som möjliggör avancerade 
interaktionsmöjligheter med prototypen. Detta möjliggjorde snabb produktion och 
modifikation av gränssnitt samtidigt som bakomliggande kod inte behövde ändras i 
större utsträckning. 
 
3.3.2 Materiel 
!
Matriel som användes för att kunna genomföra testerna var en bil utrustad med en 15” 
resistiv single-touch pekskärm. Valet föll på en resistiv skärm efter en avvägning 
mellan de för och nackdelar de båda relevanta pekskärmsteknologierna som 
presenterats i tidigare avsnitt. En bärbar dator med Windows 7 användes för att köra 
de tester som försöket innehöll. Ett 12V batteri med en strömstyrka på 127 ampere 
användes för att driva testriggen tillsammans med en omvandlare på 1000 watt som 
användes för att omvandla 12 volt till 220V vilket krävdes för att driva både dator och 
bildskärm.  
 
3.3.3 Testområde 
!
Testerna genomfördes på ett övningsfält i anslutning till Campus Valla i Linköping. 
Området valdes på grund av sin låga trafikbelastning och sin relativt ojämna terräng. 
Ytterligare en fördel var att området låg i nära anslutning till försökspersonerna vilket 
möjliggjorde en snabbare testprocess. 
 
3.3.4 Kalibrering 
 
Skärmen kalibrerades vid start av varje testdag för att upprätthålla så god precision 
som möjligt och för att undvika false negatives. Skärmen kalibrerades med hjälp av 
tillhörande programvara och valet av kalibreringstyp föll på en 4-punkters kalibrering.  
 
Vid en 4-punkters kalibrering visas en symbol i varje hörn med start i det nedre 
vänstra hörnet. Försöksdeltagaren som var först för dagen tryckte sedan på dessa 
symboler tills programvaran signalerat att den registrerat varje kalibreringspunkt. 
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3.3.5 Testet 
 
Försökspersonerna hämtades vid Zenit, Campus Valla, för att sedan transporteras till 
området där testet skulle genomföras. Under resan till övningsområdet fick 
försökspersonerna fylla i en medgivandeblankett (se Appendix C) där de godkände att 
datan som samlades in under försöket fick användas och publiceras i forskningssyften 
med garanti om anonymitet.  
 
När försökspersonerna anlände till försöksområdet instruerades de i hur testerna 
skulle gå till samt att instruktionerna för testerna fanns att tillgå på skärmen. 
Försökspersonerna instruerades att vänta med att starta testet tills dess att 
försöksledaren signalerat att fordonet nått en hastighet av 30 +- 5 km/h.   
 
3.3.6 Testuppgifter 
!
Datainsamlingen bestod av en testserie om 6 tester där de två första testerna 
repeterades i slutet av testserien, syftet med testserien var att mäta precisionen vid 
olika typer av inmatning med hjälp av pekskärm. Försökspersonerna uppmanades att 
meddela när de var klara med ett delförsök så att försöksledaren kunde stanna 
fordonet för att ge försökspersonerna NASA-TLX enkäten samt ge  
instruktioner om nästkommande test och besvara eventuella frågor som uppkommit 
under testens gång. 
 
Precisionstestet  
 
Precisionstestet bestod av tre sammanhängande ringar på en blank skärm som syns i 
figur 2. Ringarna är av olika storlek där den största har en diameter på 110 pixlar, den 
mittersta har en diameter på 75 pixlar och den minsta en diameter på 25 pixlar. 
Uppgiften gick ut på att träffa så nära centrum på den mittersta ringen som möjligt. 
Användaren skulle göra denna uppgift 50 gånger uppdelade på två tillfällen, först i 
början av testserien och sedan i slutet av testserien. Detta för att undvika att 
användaren blir uttråkad av att göra samma repetitiva uppgift under en längre period. 
Det fanns även ett intresse av att se om det finns någon inlärningseffekt mellan 
deltesterna. 

!
Figur)2)Ringarna)försöksdeltagaren)skulle)träffa)så)nära)centrum)av)som)möjligt. 
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Under testets gång mättes precisionen i form av antal pixlar i x- och y-led mellan 
användarens klick och cirklarnas mittpunkt samt raka linjens avstånd mellan klicket 
och cirklarnas mittpunkt. Under testet mättes även tid från dess att användaren startar 
testet tills dess att testet är slutförs. Vid klick på skärmen registrerades även förfluten 
tid från dess att testet startar tills ett klick utförts. 
 
Sifferinmatningstestet 
 
Det andra testet syftade till att testa precision vid sifferinmatning. Testet bestod av en 
knappsats med siffrorna 1 till 9, en ångra-knapp och en knapp för att gå till nästa del 
av testet, knapparna hade en storlek på 50 x 50 pixlar (13 x 13 mm). Figur 3 illustrerar 
layouten på knappsatsen som användes vid testet. Vid testets start tilldelades 
försökspersonerna ett papper med 15 siffersekvenser som de sedan skulle mata in med 
hjälp av knappsatsen. 

!
Figur)3:)En)illustration)av)hur)layouten)för)knappsatsen)vid)inmatningstestet)såg)ut. 

Testet mätte tid från start tills testet avslutades, antal gånger försöksdeltagaren hade 
klickat på ångra, den kompletta inmatade strängen, den slutgiltiga inmatade strängen 
samt antal rätt. Testet registrerade även knapptryckningar som skedde utanför 
knappsatsen genom att skriva en nolla i inmatningssträngen. 
 
Sifferinmatningstestet var uppdelat på två tillfällen, detta för att testa precisionen vid 
inmatning med möjlighet att ta stöd mot skärmens vänstra kant. Användaren skulle 
mata in 15 siffersekvenser som i båda testfallen är identiska men layouten på skärmen 
skiljer sig mellan testen.  
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Den första versionen av testet hade knappsatsen centralt placerad på skärmen och ger 
således inte någon möjlighet att ta stöd mot skärmen medan den andra versionen hade 
en layout där knappsatsen låg nära skärmens vänsterkant och därmed tilläts 
försöksdeltagaren ta stöd mot skärmens kant. 
 
Omskalningstestet 
 
Det tredje testet syftade till att testa precision vid dra- och släppmanövrar. Testet 
bestod av en ruta med en på förhand randomiserad storlek som låg inuti en ram som 
också den hade en randomiserad storlek större än ramen den innehöll vilket illustreras 
i figur 4. Användaren skulle sedan ”greppa” det nedre högra hörnet och skala upp 
rutan till samma storlek som ramen har. 

!
Figur)4:)En)illustration)av)hur)en)iteration)av)omskalningstestet)kunde)se)ut. 

Detta test innehöll 15 iterationer med i förväg slumpmässigt genererade positioner 
och storlekar. Under testet samlades data om position, tid, differensen mellan ramen 
och rutan i X-led samt differensen mellan ramen och rutan i Y-led in. 
 
Fönsterförflyttningstestet 
 
Det fjärde testet syftade till att testa precisionen vid förflyttning av mindre fönster på 
skärmen. I testet användes en ruta som försökspersonen sedan skulle passa in i en 
referensram som var 7 pixlar större än rutan i både X- och Y-led vilket illustreras i 
figur 5. Positionerna för rutan och referensramen var slumpmässiga siffervärden i X- 
och Y-led.  
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!
Figur)5:)En)illustration)av)hur)förnsterförflyttningstestet)kunde)se)ut. 

 
Data om rutans position i förhållande till referensramen, tidsåtgång och antal missade 
klick samlades in under testets gång. Användaren flyttade 15 fönster med i förväg 
slumpmässigt genererade koordinater för ramen och rutans position samt i förväg 
slumpmässigt genererade pixelstorlekar för rutan och referensramen. Om 
totalsumman för differens i både x- och y-led var 7 hade användaren lyckats placera 
fönstret i referensramen. 
 
3.3.7 NASA-RTLX 
 
I denna studie användes en modifierad version av NASA-TLX som kallas NASA-
RTLX (Raw Task Load Index) / RNASA-TLX (Raw NASA Task Load Index). Detta 
på grund av tidsåtgången och den besvärliga analysprocessen som uppstår när man 
använder vanliga TLX. Denna version använder sig inte av viktade värden för att 
räkna ut arbetsbelastning utan förlitar sig helt på TLX-frågorna. Värdet för 
arbetsbelastning beräknades genom att summera TLX-testet och dividera på antal 
frågor (6). En studie av Byers (1989) har visat att RTLX är näst intill ekvivalent med 
vanliga TLX, R=.977 p < 10-6. 
 
3.4 Analysmetod 
 
Data som samlades in under försöken sammanställdes i Excel för att enkelt kunna 
importeras i SPSS för statistisk analys. För att få en uppfattning om hur datan 
representerades i Excel se Appendix B. 
 
Inledningsvis genomfördes ett antal Kolmogorov-Smirnov-test för att avgöra 
huruvida datan var av parametrisk karaktär eller inte. Detta krävs för att veta vilka 
typer av tester som kan användas vid korrelations- och medelvärdesanalys. Då data 
insamlad vid testerna fick signifikanta resultat på Kolmogorov-Smirnov-testen 
användes icke-parametriska test för att analysera data från testerna. NASA-TLX 
enkäterna uppnådde kraven för parametrisk data, således kunde parametriska tester 
användas på dessa test. 
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Det genomfördes beroende T-test på data insamlad med hjälp av NASA-TLX, 
analysen syftade till att avgöra om det fanns någon skillnad i arbetsbelastning mellan 
de olika testerna. Det genomföres även korrelationsanalyser mellan TLX-resultaten 
och testerna i form av Spearman’s roh då data från testerna var av icke-parametrisk 
karaktär. Det genomfördes även korrelationstester mellan de olika data (exempelvis 
förfluten tid och precision) som samlades in under varje test.  
 
Skillnader i prestation mellan test 1 och test 5 undersöktes med Wilcoxon signed-
rankför att se om det fanns någon inlärningseffekt. Det vill säga, presterar 
försöksdeltagarna bättre efter att ha använt pekskärmen en tid. Samma tester gjordes 
även på test 2 och test 6 för att se om det förekom skillnader prestation när 
försöksdeltagaren skulle ta stöd med handen mot skärmkanten kontra en centrerad 
knappsats. 
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4 Resultat 
!
Nedan redogörs det för de resultat som analys av data resulterat i. 
 
4.1 Förstudie 
 
Inledningsvis genomfördes en förstudie i form av en workshop där deltagarna ställde 
sig positiva till pekskärmar som komplement till inmatning i cockpit vid en 
storskärmslösning. De ansåg att det skulle vara ett bra komplement då det skulle 
underlätta många av uppgifterna som piloterna behöver göra i luften genom att 
möjliggöra snabbare inmatning. Deltagarna var även intresserade av hur försöken 
skulle genomföras och hade ett antal förslag på hur testerna kunde förbättras.  
 
Ett förslag var att utforma ett precisionstest för pekskärms-inmatning genom att 
placera en mindre knapp i ett fönster och sedan instruera försöksdeltagaren att trycka 
så nära knappens centrum som möjligt. Alternativt att placera en punkt någonstans på 
skärmytan som användaren ska försöka komma så nära som möjligt när denne trycker 
på skärmen. När ett tryck registreras räknas koordinaterna för trycket ut och dessa 
värden registreras sedan som avståndet till punktens koordinater. Detta försök kan 
användas för att avgöra hur stora knapparna bör vara genom att se hur träffbilden 
kring punkten ser ut för användarna. 
 
Det framkom även önskemål om att genomföra tester i mörker för att se om 
prestationsförmågan på testuppgifterna försämrades i det motljus som skärmen ger, 
detta är inte något som kommer att testas under denna studie då resurserna som krävs 
inte rymdes inom ramarna för studien. 
 
Under workshopen diskuterades även hur piloterna såg på användande av 
återkoppling från olika modaliteter vid inmatning med pekskärmen. Piloterna var 
väldigt skeptiska till auditiv återkoppling då de vid normal flygning utsätts för 
extremt mycket ljud från andra system med högre prioritet. De ansåg därför att auditiv 
återkoppling kunde upplevas distraherande och i längden irriterande om ljud spelades 
vid varje tryck på skärmen.  
 
Möjligheten att använda sig av taktil återkoppling var något som diskuterades under 
workshopen, taktil återkoppling kan vara ytterst begränsad i ett flygplan då 
vibrationer från flygplanet kan maskera vibrationer från skärmen och således leda till 
att piloten inte uppfattar denna typ av återkoppling. Att en resistiv pekskärm medför 
viss taktil återkoppling genom att det krävs en viss kraft för att göra en inmatning var 
också något som diskuterades men workshop-deltagarna kom fram till att det inte går 
att få en bekräftelse på lyckad inmatning genom taktil återkoppling med den teknik de 
hade kunskap om idag. 
 
Den sista typen av återkoppling, visuell återkoppling, upplevdes som bäst lämpad för 
uppgiften att bekräfta inmatning på skärmen, det diskuterades hur denna återkoppling 
skulle ske och piloterna var eniga om att fördröjningar mellan inmatning och 
återkoppling inte fick förekomma då det skulle uppstå förvirring gällande huruvida 
man lyckats med en inmating eller inte. Det diskuterades även hur man skulle 
representera den visuella återkopplingen, piloterna diskuterade hur det ser ut i 
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smartphone-världen idag när tangenterna är så pass små att man, vid inmatning, 
täcker hela tangenten med fingret. Detta har tillverkarna av så kallade ”smartphones” 
löst genom att låta tangenten ”flyta upp” ovanför sin egentliga position för att visa 
vilken knapp användaren tryckt på. Ytterligare ett tillvägagångssätt för att 
representera den visuella återkopplingen var någon form av färgskiftning. Det finns 
några olika alternativ för hur denna färgskiftning skulle ske, det bästa alternativet 
verkar vara att låta hela knappen anta färgen av ramen runt knappen. Ett exempel på 
detta är en svart knapp med vit ram och text som vid aktivering skiftar den svarta 
bakgrunden till vit och ändrar texten till svart. 
 
Ett problem som diskuterades var att piloterna trodde att fettavlagringar på skärmen 
var något att ta i beaktning, detta diskuterades under workshopen och slutligen insåg 
man att sannolikheten för att problemet skulle uppstå var liten då man som pilot 
använder sig av handskar vid i stort sett alla flygningar. 
 
4.2 Testresultat 
 
Då delar av insamlad data inte var normalfördelad användes icke-parametriska test för 
att ge tillförlitliga resultat vid de test där data från testserien användes. Parametriska 
test användes för att jämföra skillnader i upplevd arbetsbelastning mellan de olika 
testerna. Vid korrelationsanalyserna användes både parametrisk data från TLX-
enkäterna och icke-parametrisk data från testserien vilket krävde ett icke-parametriskt 
test för att ge tillförlitliga resultat. 
 
Nedan redogörs det för resultaten av de statistiska analyser som genomförts på 
insamlad data. 
 
4.2.1 Precisionstestet 
 
Det genomfördes ett Wilcoxon signed-rank test för att avgöra om det fanns någon 
inlärningseffekt vid användande av pekskärm med avseende på precision mellan de 
två precisionstesterna. Resultatet visar på en signifikant skillnad per stimuli mellan 
test 1 och test 5 med avseende på avståndet från försöksdeltagarens klick till cirkelns 
centrum Z=-2,48, p < 0,05. 
 
 Test 1 

Avstånd 
Test 5 
Avstånd 

Test 1 
r=12,5 

Test 5 
r=12,5 

Test1 
r=37,5 

Test5 
r=37,5 

Test 1 
r=55 

Test 5 r 
= 55 

Medelvärde 54,65 34,17 0,32 0,35 0,52 0,55 0,07 0,06 
Standardavvikelse 129,34 102,40 0,47 

 
0,48 0,50 0,50 0,25 0,24 

N 350 350 350 350 350 350 350 350 
Tabell 1: Tabellen visar medelvärden för avstånd i pixlar från försöksdeltagarnas klick till den minsta 
cirkelns centrum samt försöksdeltagarnas träffrekvens inom de olika cirklarna vid precisionstesten 

Det genomfördes även korrelationstester för att avgöra om det förekom några 
samband mellan de olika variablerna. Dessa tester resulterade i signifikanta negativa 
korrelationer med avseende på avstånd och tid för både test 1 r=-0,31, p < 0,05 och 
test 5 r=-0,18, p < 0,05 samtidigt som en korrelationsanalys mellan antal träffar inom 
den minsta cirkeln (r = 12,5) och tid visar på en positiv korrelation i test 1 r = 0,15, p 
< 0,05 och test 5 r = 0,13, p < 0,05. 



Linköpings!Universitet! ! Alexander!Eriksson!
Kandidatuppsats!18!hp! ! Vt!2013!
!

 16 

4.2.2 Inmatningstestet 
 
Ett Wilcoxon signed-rank test visade på en signifikant skillnad mellan antalet missar 
av knappsatsen som försöksdeltagarna gjorde under testerna. Testet visade att 
försöksdeltagarna missade knapparna på knappsatsen signifikant fler gånger i test 2 
(M = 13.0) än i test 6 (M= 6.50), Z = -2,273, p < 0,05 r = -0,52. 
 
 Tid Test 2 Tid Test 6 Ångra 

Test 2 
Ångra 
Test 6 

Poäng 
Test 2 

Poäng 
Test 6 

Missar 
Test 2 

Missar 
Test 6 

Medelvärde 206076,38 174232,69 6,23 2,69 12,1 13 20,77 9,77 
Standardavvikelse 52590,64 28138,46 5,21 2,70 3,30 3,03 12,00 13,27 
N 13 13 13 13 13 13 13 13 
Tabell 2: Tabellen visar medelvärden för tid, antal ångra-handlingar, total poäng samt antal missar vid 
inmatningstesten. 

4.2.3 Omskalningstestet 
!
Insamlad data från omskalningstestet resulterade i nedanstående tabell där det 
redogörs för medelvärden, standardavvikelse samt antal stimuli med avseende på tid, 
missar, godkända omskalningar och differens i x- och y-led. Vad dessa resultat kan ha 
för betydelse diskuteras i resultatdiskussionen. 
 
 Tid Missar Godkända 

omskalningar 
Differens i 
X-led 

Differens i Y-led 

Medelvärde 13038,60 7,28 0,20 16,27 17,15 
Standardavvikelse 9789,13 8,05 0,40 51,01 57,27 
N 205 205 205 205 205 
Tabell 3: Tabellen visar medelvärden för tid, missar, godkända omskalningar samt differens i x- och y-led 
mellan referensramen och det skalade fönstret 

 
4.2.4 Fönsterflyttningstestet 
!
Insamlad data från fönsterförflyttningstestet resulterade i nedanstående tabell där det 
redogörs för medelvärden, standardavvikelse samt antal stimuli med avseende på tid, 
missar, godkända flyttninga samt differens i x- och y-led. Vad dessa resultat kan ha 
för betydelse diskuteras i resultatdiskussionen. 
 
 Tid Missar Godkända 

flyttningar 
Differens i 
X-led 

Differens i Y-
led 

Medelvärde 6315,49 0,74 0,38 8,57 8,84 
Standardavvikelse 3147,50 1,14 0,49 3,54 3,95 
N 210 210 210 210 210 
Tabell 4: Tabellen visar medelvärden för tid, missar, godkända flyttningar samt differensen i x- och y-led 
mellan referensramen och fönstret som flyttas. 
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4.3 Upplevd arbetsbelastning 
!
I detta avsnitt redogörs det för resultaten från NASA-TLX enkäten för upplevd 
arbetsbelastning. Tabell 5 innehåller sammanställda medelvärden och 
standardavvikelser för upplevd arbetsbelastning. 
  
Det inledande inmatningstestet upplevdes signifikant svårare än precisionstestet, t(13) 
= 3,14 p < 0,05. Testet upplevdes även svårare än fönsterförflyttningstestet t(13) = 
4,13 p < 0,05 och det andra precisionstestet t(12) = 3,48 p < 0,05. 
 
Försökspersonerna upplevde en signifikant skillnad i arbetsbelastning mellan 
omskalningstestet och precisiontestet t(13) = 4,29 p < 0,05 samt inmatningstestet 
t(13) = 3,28 p < 0,05. Omskalningstestet upplevdes även svårare än 
fönsterförflyttningstestet t(13) = 5,52 p < 0,05, det andra precisionstestet t(12) = 4,06 
p < 0,05 och det andra inmatningstestet t(13) = 3,69 p < 0,05. 
 
 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 3 Enkät 4 Enkät 5 Enkät 6 
Medelvärde 40,54 51,90 59,76 35,54 40,45 44,17 
Standardavvikelse 13,06 13,21 14,64 13,41 11,64 17,08 
N 14 14 14 14 13 14 
Tabell 5: Medelvärdestabell för NASA-TLX-resultat. 
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5 Diskussion 
!
Nedan diskuteras resultaten från den kvalitativa förstudien, den kvantitativa testserien 
samt de brister och felkällor som identifierats i metoden. 
 
5.1 Resultatdiskussion 
!
Nedan diskuteras de resultat som förstudie samt huvudstudien givit upphov till. 
 
5.1.1 Förstudie 
 
Baserat på den data som samlades in under workshopens gång verkar det som att 
piloterna har en positiv inställning till pekskärmar som alternativ inmatningsmetod 
förutsatt att skärmen fungerar under alla förutsättningar som flygpanet och dess 
utrustning utsätts för, exempelvis plötsliga temperaturskiftningar och användande av 
handskar av olika tjocklek beroende på säsong. 
 
Det i resultatet nämnda precisionstestet användes för att mäta precisionen för 
knappinmatning på ett sätt som inte kräver en omdesign av testmiljön . Då man i 
annat fall måste justera knappstorleken efter varje testomgång för att kunna avgöra 
vad en lämplig knappstorlek är. Ytterligare ett problem är att man, vid omdesign av 
knappstorleken mellan testen, endast har en användare som datakälla per knappstorlek 
vilket i sin tur orsakar validitetsproblem. 
 
Det vore även av intresse att genomföra samma uppsättning tester nattetid eller i 
mörker för att se om motljus från skärmen har någon påverkan på prestationen vid 
interaktion med skärmen vilket är någonting att ta i beaktande vid framtida studier. 
 
5.1.2 Upplevd arbetsbelastning 
 
Resultaten från enkäterna visar en statistiskt signifikant högre arbetsbelastning på 
omskalningstestet jämfört med resterande tester . Det kan finnas ett antal orsaker till 
detta, bland annat uttryckte sig vissa användare om att ”handtaget” (det pekkänsliga 
området i det nedre högra hörnet av fönstret som försöksdeltagarna skulle skala om) 
försöksdeltagaren skulle ”ta tag i” vid omskalning var väldigt svårt att träffa. Detta 
indikerar således att man, vid vidare testning av omskalningsoperationer, bör ha ett 
större ”handtag” än 7 pixlar. Ytterligare en orsak till varför omskalningstestet 
rankades högre med avseende på arbetsbelastning kan vara hur allvarliga skakningar 
försökspersonen utsattes för. Det går även att spekulera kring huruvida användarnas 
höga skattning av arbetsbelastningen kan orsakas av att kraftiga skakningar orsakat att 
användaren tappat kontakten mellan skärm och finger vilket i sin tur leder till att 
användaren måste försöka fånga upp ”handtaget” igen. Ser man till skillnaden i 
arbetsbelastning för omskalningstestet och fönsterflyttningstestet där utförandet i 
grunden bygger på samma rörelsemönster ser man en signifikant skillnad i 
arbetsbelastning. Detta ger ytterligare belägg för ett större handtag än 7 pixlar då 
försöksdeltagarna, i fönsterförflyttningstestet hade möjlighet att ”ta tag” var som helst 
på objektet som skulle flyttas.
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Resultatet visade också att det första inmatningstestet hade signifikant högre 
uppskattad arbetsbelastning än precisionstesten och fönsterförflyttningstestet. En 
möjlig orsak till att detta tests arbetsbelastning upplevdes högre kan vara att 
försöksdeltagaren, på grund av skakningar och sidkrafter, hade svårt att mata in 
siffersekvenserna i rätt ordning. Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan de 
olika inmatningstesterna, men tittar man på medelvärdena så skiljer det 6,93 enheter.  
Detta visar på en lägre arbetsbelastning i det test försöksdeltagaren tog stöd mot 
skärmens kant. 
 
Då urvalet var litet kan skillnaden i medelvärden ha orsakats av individuella 
skillnader hos försöksdeltagarna och inte av försökets olika layout. En större mängd 
deltagare hade kunnat minimera effekten av individuella skillnader på medelvärdet 
vilket kan vara värt att ta i beaktning vid framtida studier. 
 
Medelvärdesskillnaden med avseende på arbetsbelastning mellan de båda 
precisionstesterna indikerar att försöksdeltagarna upplevde det andra precisionstestet 
som mer krävande. En möjlig orsak till det kan vara att försöksdeltagarna tröttas ut 
vid längre, kontinuerlig interaktion med hjälp av skärmen på grund av den 
ofördelaktiga ergonomiska position som uppstår vid interaktion med skärmen. Denna 
hypotes styrks av en studie av Stanton, Harvey, Plant & Bolton (2013). Det går 
däremot inte att utesluta andra möjliga förklaringar som exempelvis variationer i 
miljö i form av yttre störningar etc. 

5.1.3 Testerna 
!
Nedan diskuteras resultatet från de tester försöksdeltagarna genomgått. 
 
Precisionstester 
 
Resultatet från Wilcoxon signed-rank-testet visar på viss inlärningseffekt med 
avseende på avstånd från klicket till cirkelns centrum. Det har således skett en ökning 
i precision hos försöksdeltagarna mellan det första och det femte testet. Orsaken till 
detta kan vara att försöksdeltagarna haft möjlighet att bekanta sig med 
pekskärmstekniken i fråga. Då resistiv-pekskärmsteknik inte används kommersiellt i 
någon större utsträckning kan ovana med denna typ av teknik orsakat sämre prestation 
än vad försöksdeltagare vana med resistiv-pekskärmsteknik hade presterat. Vid vidare 
studier bör man därför ta hänsyn till detta genom att låta försöksdeltagarna bekanta 
sig med teknologin innan försöket inleds. 
 
Korrelationstesterna visar på ett signifikant negativt samband mellan tid och avstånd 
från centrum samt ett signifikant positivt samband mellan antal träffar i minsta cirkeln 
och tid. Detta innebär således att de försöksdeltagare som tar längst tid på sig också 
träffar närmast centrum. Detta gäller även för sambandet mellan tid och antal träffar i 
minsta cirkeln där försöksdeltagarna som tar god tid på sig också träffar inom den lilla 
cirkeln signifikant fler gånger än de som tar mindre tid på sig. 
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Baserat på medelavståndet från centrum av den lilla cirkeln till användarens klick i de 
två testerna samt den inlärningseffekt som observeras bör en knapps minsta storlek 
vara på 9,04mm (34,17px) för att försöksdeltagarna ska kunna träffa denna. Detta bör 
dock utvärderas i separata tester med syfte att avgöra vilken den minsta 
knappstorleken är som fortfarande tillåter god precision.  
 
Inmatningstester 
 
Resultatet från test 2 och 5 visar att försöksdeltagarna presterar signifikant bättre med 
avseende på antal missade knappar på knappsatsen i test 5 jämfört med test 2. Detta 
kan förklaras med att försöksdeltagarna hade stöd från skärmens kant vid test nummer 
fem och således kunde bibehålla god precision trots vibrationer och sidkrafter. 
 
Ser man till medelvärdena så finns det en differens på 31843,69ms vilket motsvarar 
31,84 sekunders skillnad i medeltid för inmatning mellan test 2 och 5. Detta kan i 
kombination med differensen i antalet ångra handlingar och antal poäng tyda på att 
försöksdeltagarna presterar bättre när de tar stöd mot skärmens kant kontra håller 
handen fritt i luften. 
 
Omskalningstest 
 
Medelvärdet för antal missar vid omskalningstestet kan förklaras med att handtaget 
försöksdeltagaren skulle fånga upp för att kunna genomföra en handling var 7x7 
pixlar. Detta kan ha gjort det svårt att få tag på handtaget vilket orsakat problem för 
försöksdeltagarna. Tittar man på medelvärdet för differens i x- och y-led ser man även 
att användarna var mellan 9 och 11 pixlar från den förutbestämda toleransnivån för 
godkända uppskalningar (7 pixlars differens i x- och y-led). Standardavvikelsen för 
differensen i x- och y-led är relativt stor (51-57,27 pixlar) vilket tyder på att 
försöksdeltagarna hade svårt att skala upp fönstret till rätt storlek.  
 
Försöksdeltagarnas låga prestation kan förklaras med att vibrationer och skakningar 
kan ha orsakat en förlust av kontakt mellan finger och skärm vilket leder till att 
försöksdeltagaren måste fånga upp handtaget igen.  
 
Med dessa resultat som grund rekommenderas det därför att drag och släpp 
handlingar där den pekkänsliga ytan är liten (7x7px eller mindre) bör undvikas i 
skakig miljö. Det går dock inte att säga detta med säkerhet då vidare undersökningar 
bör titta på samma typ av handling men med en större pekkänslig yta. 
 
Fönsterflyttningstestet 
 
Om man ser till medelvärdet för differensen i x- och -y led i fönsterflyttningstestet så 
håller sig försöksdeltagarna väldigt nära toleransnivån för godkänd förflyttning där en 
godkänd förflyttning får värdet 7 i x och y led. Det skiljer således ca 1-2 pixlar mellan 
en godkänd förflyttning och de faktiska medelvärdena vilket kan tolkas som att 
relativt god precision kan upprätthållas vid förflyttning av objekt med hjälp av 
pekskärm. 
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5.2 Metoddiskussion 
 
I denna studie finns ett antal faktorer som kan ha påverkat resultatet. Beslutet att 
använda sig av studenter i stället för piloter kan ha påverkat resultatet negativt med 
avseende på prestation, då piloterna har större erfarenhet av turbulens och skiftningar 
i riktning och kan till viss del kompensera för detta.  
 
Det finns även ett antal felkällor som kan ha påverkat studiens utfall negativt. Efter ca 
1,5 test in i testprocessen började omvandlaren som drev skärmen att tjuta för att 
varna för lågt volttal vilket inte kunde förutsägas på förhand. Det påverkade dock inte 
testutrustningens funktion men kan ha haft påverkan på testdeltagarnas prestation då 
ljudet kan ha verkat distraherande. På grund av att tjutet inte förekom vid alla tester 
och således bidrog till variation i miljön beslutade försöksledaren att stänga av den 
elektriska utrustningen mellan deltesterna för att minska distraktionen som kan ha 
påverkat enkätsvaren. Försöksdeltagarnas prestation kan även ha påverkats av detta då 
möjlig irritation över tjutet kan ha gjort att de ville bli klar med uppgifterna så snabbt 
som möjligt och då inte genomfört testet lika noggrant som de annars skulle gjort. Då 
studien är av inomgruppsdesign är sannolikheten liten att ljudet har påverkat 
försöksdeltagarna negativt mellan deltesten.  
 
Det fanns tyvärr ingen möjlighet att driva skärmen på ett sätt som garanterade god 
driftssäkerhet i den testmiljö som användes. Problemen med ljuden kunde ha 
undvikits genom att genomföra testerna i en miljö där alla variabler kunde 
kontrolleras, alternativt kunde försöksdeltagarna fått tillgång till hörselskydd. Men på 
grund av att ljudet uppkom mitt i testserien fanns det ingen anledning till att ändra 
försökets utförande ytterligare. 
 
Det finns även en möjlighet att insamlad data i form av tider inte stämmer överens 
med de faktiska tiderna användarna tog på sig under testerna. Detta på grund av att 
datorn som testerna kördes på hade en mekanisk hårddisk. Mekaniska hårddiskar är 
vibrationskänsliga vilken kan ha påverkat hur datan skrevs till fil. Det finns således 
möjlighet till att data som samlades in har skillnader mellan testdeltagare beroende på 
mängden vibrationer hårddisken utsattes för vid skrivande till fil. Denna problem 
hade kunnat undvikas genom att använda ett flash-baserat lagringsmedia som 
huvuddisk i datorn.  
 
Det fanns även ett antal miljöfaktorer som kan ha påverkat testresultaten positivt eller 
negativt. Vissa användare klagade över hur solen minskade sikten vid testerna. Detta 
var något som förekom i varierande utsträckning för nästan alla användare under för- 
och eftermiddagarna när solen stod lågt och lyste på skärmen. Användarna fick då 
svårt att se de gränssnittskomponenter som de skulle interagera med under de olika 
testerna.  
 
Då detta inte påverkade alla användare i samma utsträckning bör detta tas i beaktande 
när man tittar på resultaten då detta kan ha påverkat användarnas prestation i 
varierande utsträckning.  
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Ytterligare faktorer som kan ha påverkat utfallet av testerna är framförallt testmiljön. 
Då alla tester genomfördes på ett övningsfält, och nivån av skakningar var resultatet 
av fordonets position i förhållande till den förutbestämda rutten och den hastighet som 
fordonet färdades, finns det utrymme för variation mellan testerna. På grund av att 
försökspersonerna klarade av deltesten olika snabbt förekom även viss variation i vart 
på körbanan nästa deltest utfördes. 
 
Det är i en sådan miljö näst intill omöjligt att se till att alla variabler hålls konstanta 
för alla användare. Variationer i var på banan testet påbörjas påverkar varje tests 
vibrationsprofil i olika utsträckning, hastighet har även här en betydande roll då 
fordonet påverkas av ”gupp” i vägbanan i större utsträckning vid lägre hastigheter.  
 
Det förekom även viss trafik på övningsområdet, trafiksituationen var dock inte så 
allvarlig att testerna fick avbrytas men viss variation förekom dock i var på körbanan 
fordonet positionerades. Detta för att undvika kollision med andra fordon som befann 
sig på samma del av övningsfältet som testet var förlagt. 
 
Likaså förekom viss variation i hastighet på grund av terräng, kurvor och liknande 
hinder. Detta påverkar vibrationsnivån till viss del och kan ha orsakat skillnader i 
prestation mellan olika försök. 
 
Sammanfattningsvis finns det ett antal möjliga faktorer som kan ha påverkat resultatet 
av studien åt ett eller annat håll. Dessa faktorer hade kunnat uteslutas om testerna 
genomförts i en miljö med större möjlighet att kontrollera dessa faktorer. Ett exempel 
är en simulator som kan röra sig i alla sex riktningar och som samtidigt går att 
konfigurera för ett identiskt rörelsemönster under alla körningar. I en simulator hade 
starkt ljus kunnat använda för att kontrollera ”solens” inverkan på skärmen och 
således hade alla försöksdeltagare utsatts för samma typ av störningar från ljuset. 
 
Man kan även spekulera i huruvida dessa distraktioner har gynnat testprocessen 
genom att tillföra ett visst mått av variation och distraktion och på så vis ökat den 
ekologiska validiteten (vilket innebär att miljön försöksdeltagaren utsatts för liknar en 
riktig situation) då försöksdeltagaren blivit tvungen att vara relativt uppmärksam på 
sin omgivning och således inte kunnat fokusera till 100% på uppgiften. Något som 
liknar en verklig situation då man som pilot måste vara vaksam på andra instrument, 
störningar från ljus, turbulens och ljudstimuli. 
 
5.3 Vidare forskning 
 
Denna del av diskussionen tar upp vilka utvecklingsmöjligheter denna studie har samt 
hur man kan gå vidare med fortsatta studier på området. 
 
Med resultaten från denna studie som grund bör man gå vidare genom att vidare 
utveckla dessa tester och genomföra dessa i en kontrollerad miljö med för domänen 
relevanta försöksdeltagare. Miljön bör kunna kontrolleras i sådan utsträckning att 
försöksdeltagarna utsätts för närmast identiska stimuli för att ge tillförlitliga resultat.  
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Det bör även förekomma yttre störningar och uppgifter utöver interaktion med 
pekskärmar bör också finnas för att simulera en reell situation där interaktion med 
skärmarna är sekundärt, detta för att ge god ekologisk validitet.  
 
Vidare bör de nyare teknologierna för återkoppling testas på liknande sätt för att se 
om dessa bidrar till ökad presicion. Tactus (2013) teknologi för återkoppling är 
lovande och bör tas i beaktning när det kommer till framtida försök och varianter på 
testerna då de introducerar fördelarna med knappar till pekskärmar. 
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6 Slutsats 
 
Signifikanta skillnader i antal missar samt den stora differensen i medeltid indikerar 
att försöksdeltagarnas prestation är bättre vid inmatning när de har möjlighet att ta 
stöd från skärmens kant. Skillnaden bör uppmärksammas vid design och 
implementation av gränssnitt i cockpit. Testerna visar att det går att hålla relativt god 
precision vid interaktion med pekskärm i turbulent miljö. Det verkar även finnas viss 
inlärningseffekt om man ser till den signifikanta skillnaden i avstånd mellan 
körningarna av precisionstestet. Dra-och-släpp handlingar resulterar i en signifikant 
högre arbetsbelastning när den pekkänsliga ytan är liten vilket bör tas i beaktning vid 
framtida studier. 
 
Resultatet från förstudien indikerar en positiv inställning till pekskärmar som 
komplement till befintliga inmatningsmetoder i cockpiten hos piloterna. De anser 
även att auditiv återkoppling är opassande för pekskärmen, detta har även stöd i 
litteraturen. Vid val av modalitet för återkoppling bör man överväga att utesluta 
auditiv återkoppling. Piloterna har en positiv inställning till haptisk återkoppling 
vilket är att rekommendera baserat på forskning och den teknologi som finns på 
marknaden i dagsläget. 
 
Med resultaten som grund bör drag-och-släpp-handlingar undvikas i möjligaste mån 
vid design av användargränssnitten för pekskärmar. Vidare bör det även finnas 
möjlighet för användaren att ta stöd mot något då resultaten pekar på ökad precision 
och prestation vid inmatningsmanövrar när användaren har tillgång till stöd. 
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Name   Task    Date

   Mental Demand How mentally demanding was the task?

   Physical Demand How physically demanding was the task?

   Temporal Demand How hurried or rushed was the pace of the task?

   Performance How successful were you in accomplishing what
you were asked to do?

   Effort How hard did you have to work to  accomplish
your level of performance?

   Frustration How insecure, discouraged, irritated, stressed,
and annoyed wereyou?

Figure 8.6

NASA Task Load Index

Hart and Staveland’s NASA Task Load Index (TLX) method assesses
work load on five 7-point scales. Increments of high, medium and low
estimates for each point result in 21 gradations on the scales.

Very Low Very High

Very Low Very High

Very Low Very High

Very Low Very High

Perfect     Failure

Very Low Very High

 
Appendix A 
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Appendix B 
 
Förfluten 
tid (ms) 

Facit Svar Komplett svar Ångra-
åtgärder 

Missar 

10680 93677 93677 93677 0 2 
9906 8755382 87553829 87553829 0 1 

19157 6762473 6762473 6762473 0 0 
14383 9867275 967275 967275 0 1 
11778 4536327 4536327 43536327 1 1 
19703 59275769 5925769 59275769 1 0 

9329 95376925 95376925 95376925 0 0 
11575 62654247 62654247 62654247 0 0 

6443 588354 588354 588354 0 0 
4789 2264782 2264782 2264782 0 0 

12542 93292248 93292248 93292248 0 1 
4821 74181 74181 74181 0 0 
4992 21552 21552 21552 0 0 
6380 87612 87612 87612 0 0 
6287 543851 543851 543851 0 0 
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