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Sammanfattning 
Brownout-fenomenet ligger till grund för ungefär 75 procent av alla flygolyckor inom NATO. 

Olyckorna sker under start och landningssekvenser i torra klimat då sand virvlar upp och 

försämrar pilotens sikt utifrån helikoptern. Under brownout förlorar piloten visuella referenser 

utanför helikoptern vilket gör att denne omedvetet kan tappa kontrollen över helikoptern och 

således kan hamna i plötsligt drift. Därför har NATO i samarbete med bland annat 

Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) försökt finna en lösning på problemen som uppstår vid 

brownout. Syftet med föreliggande studie är främst att undersöka om deltagares användning av 

taktila driftdisplayer leder till mindre drift än vid användning av en visuell driftdisplay samt 

undersöka med vilken av de taktila displayerna som leder till minst drift. Samtliga displayer gav 

feedback för horisontell och vertikal drift och utvärderades med hjälp av FOIs egna 

helikoptersimulator. 12 personer med tidigare erfarenhet av helikoptersimulator deltog i 

studien. Deltagarna hade som uppgift att undvika drift genom att hovra på en höjd av 8000 fot 

under 120 sekunder per display, med totalt fyra olika displayer. Prestationsmåtten visade att det 

inte fanns några signifikanta skillnader mellan displayerna. Trots detta kan resultatet ses som 

positivt då det visar att taktil display som feedback för drift fungerar lika bra som en visuell 

display. Resultatet från de subjektiva skattningsmåtten visade däremot att den komplexa taktila 

displayen skattades signifikant sämre än den visuella displayen. Detta eftersom komplexiteten 

antagligen var så hög att displayen inte kunde användas på ett effektivt och intuitivt sätt. 

Slutligen skattades den visuella displayen och den rinnande taktila displayen generellt som de 

lättaste displayerna vid användning som feedback för drift. 
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1. Introduktion 
Fenomenet brownout sker när helikoptrar landar eller startar i torra klimat. Det som sker är att 

sand och stoff virvlar upp på grund av rotorbladens nedåtström där rotorbladen sedan gör att 

sanden och smutsen cirkulerar runt vilket i sin tur försämrar pilotens sikt när denne tittar ut 

från cockpit. Motsvarande tillstånd kan även uppstå i snöklimat och över vatten.  Brownout 

uppstår specifikt vid vertikal nedstigning när den återstående höjden är 75 fot (ca 23 meter). 

För att en pilot ska kunna landa säkert i situationer som brownout, det vill säga med begränsad 

sikt ur cockpit, behöver denne istället förlita sig på andra faktorer som instrument inuti 

helikoptern, kommunikation med resterande medlemmar av besättningen och tidigare 

erfarenheter och kunskaper från liknande situationer. Brownout-situationer kan leda till 

katastrofala följder. Främst kan den visuella begränsningen i feedback leda till att piloten inte 

upptäcker att helikoptern driver i sidled, lutar eller förlorar höjd. En annan potentiell fara som 

kan uppstå är att piloten upplever det som att helikoptern rör sig i en viss riktning, när den inte 

gör det. Anledningen till att piloten upplever detta är att sanden som blåser upp rör sig i en 

riktning på grund av vind och rotorbladen vilket ger illusionen om att helikoptern rör sig åt 

motsatt håll. Den mentala arbetsbelastningen kan även bli väldigt hög hos piloter, enligt 

Svensson, Angelborg-Thanderz och Sjöberg (1992), på grund av utmaningen i ett uppdrag samt 

att prestationen hos piloterna försämras på grund av den ökande arbetsbelastningen. Flygning i 

torra och kala miljöer är utmanande och enligt NATO har brownout-fenomenet orsakat ungefär 

75 procent av alla olyckor inom NATO som skett i dessa regioner. Nio länder (Sverige är ett av 

dessa) har deltagit i studien om hur brownout-fenomenet ska lösas och under 2012 

sammanställde NATO en rapport, ”Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and 

Training”. I denna rapport finns redovisningar från forskning som genomförts i de olika 

länderna. (Albery, 2012) 

Föreliggande studie kommer inte att behandla brownout-fenomenet i sig. Orsaken till att 

fenomenet presenteras i rapporten har att göra med att det ligger till grund för varför bland 

annat FOI, och andra institutioner som samarbetar med NATO, utvecklar olika typer av 

gränssnitt för att kompensera bristen på sikt utifrån helikoptern. Studien kommer kort beskriva 

människans perceptuella och fysiologiska begränsningar samt fokusera på taktila och visuella 

gränssnitt i form av feedback för horisontell och vertikal drift. 

Syftet med föreliggande studie är främst att undersöka om deltagares användning av taktila 

driftdisplayer leder till mindre drift än vid användning av en visuell driftdisplay samt undersöka 

med vilken av de taktila displayerna som leder till minst drift.  
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2. Teoretisk Bakgrund 
Enligt Lif & Oskarsson (2012) och Albery (2012) anses visuell perception, det somatosensoriska 

systemet och det vestibulära systemet vara de system som har störst betydelse för uppfattning 

av rörelse och position vid flygning. Det ger även en förståelse för vilka fysiologiska och 

perceptuella begränsningar som uppstår vid brownout. En kort redogörelse av dessa system 

presenteras nedan. Senare presenteras även spatial desorientering som utfall av de fysiologiska 

och perceptuella begränsningarna som uppstår och sedan presenteras två modeller som 

diskuterar den sensoriska och kognitiva överbelastning som kan uppstå i en helikopter. 

Situationsmedvetenhet presenteras kort för att i diskussionskapitlet diskutera deltagarnas nivå 

av situationsmedvetenhet under flygningen. Senare presenteras de designprinciper som använts 

vid utformningen av displayerna som testats och utvärderats i studien. Avslutningsvis 

presenteras en kort beskrivning av visuell och taktil display.  

 

2.1 Perception 
Det som skapar en kontakt mellan människan och den värld människan lever i är perception. 

Perceptionen formar människans kunskap om världen genom sensorisk information, som fångas 

upp via fem sinnen, och den kunskapen är det som håller människan vid liv. Perception ger inte 

alltid en exakt bild av världen, då den kan betona de viktiga delarna av världen medan den 

ignorerar andra irrelevanta delar helt, med andra ord ger den en användbar bild av världen. Det 

ger människan bland annat möjligheten att särskilja säkra situationer från farliga situationer. 

Människans kunskap om världen ger denne möjlighet att predicera konsekvenserna av dennes 

handlingar, vilket är en viktig förmåga i en värld som konstant förändras. (Blake & Sekuler, 

2006) 

Perception fungerar genom att de sensoriska systemen (synsinnet, luktsinnet, känselsinnet, 

smaksinnet och hörselsinnet) får in sensorisk information via receptorer på kroppen som sedan 

skickas till det centrala nervsystemet där informationen används i tre funktioner: (1) sensation, 

(2) kontroll av rörelse och (3) upprätthållning av vaksamhet. Sensation är en medveten 

erfarenhet, men det finns även sensorisk information människan inte uppfattar men ändå 

reagerar på. Oftast används den sensoriska informationen till kontroll av rörelse, exempel på 

detta är när en människa tar på en varm yta med handen och rycker bort den innan denne 

uppfattar att ytan är varm. Den tredje funktionen har hand om sensorisk information som 

hämtas inuti kroppen och används till att reglera kroppstemperaturen, blodtryck, hjärtslag, 

reflexer och frivilliga rörelser. (Martin, 1991) 

 

2.1.1 Visuell Perception 

Människan ser med hjälp av visuell perception och detta blir möjligt när ögonen får in ljus via 

hornhinnan som skickas till näthinnan. Näthinnan omvandlar ljuset till elektriska signaler, eller 

neurala signaler (Blake & Sekuler, 2006) med hjälp av fotoreceptorer som består av tappar och 

stavar. Denna signal skickas till synnerven och vidare till hjärnan för vidare bearbetning. 

Tapparna i näthinnan ansvarar för det människan ser i dagsljus medan stavarna ger möjlighet 

till mörkerseende. Detta innebär att stavarna är mer ljuskänsliga än tapparna fastän de bara ger 

seende i svartvitt medan tapparna är mindre känsliga men ger människan möjlighet till seende i 
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färg. Enligt Blake & Sekuler (2006) är tappar och stavar inte jämnt fördelade på näthinnan utan 

tapparna dominerar i centrala synfältet medan stavarna dominerar det perifera synfältet. Det är 

därför människan inte uppfattar färg i perifera synfältet. (Tessier-Lavigne, 1991; Blake & 

Sekuler, 2006) 

Människan har binokulärt synfält, vilket ger ett totalt synfält på ungefär 180 grader. Höger och 

vänsters öga synfält överlappar varandra, vilket gör att människan har stereoskopiskt seende. 

Detta i sin tur gör att människan har djupseende och kan se tredimensionella bilder. (Blake & 

Sekuler, 2006) 

 

2.1.2 Somatosensoriska Systemet 

Huden är kroppens största organ och har flera olika funktioner i form av skydd för kroppen mot 

substanser och organismer. Det fungerar även som stöd för reglage av bland annat temperatur. 

En annan viktig funktion huden har är att det är ett sensoriskt system (Van Erp, 2005). Det 

somatosensoriska systemet kallas även för känselsinnet och kan delas upp i fyra olika 

modaliteter (Martin & Jessell, 1991):  

1. Känsel. Frambringas via mekanisk stimulering av kroppsytan. 

2. Proprioceptoriska sensationer. Uppstår när olika kroppsdelar och muskler får mekanisk 

stimulering och människan kan avgöra var i förhållande till kroppen sensationerna 

uppstår. 

3. Smärta. Frambringas när huden kommer i kontakt med skadlig stimuli. 

4. Värmesensationer. Uppstår när huden kommer i kontakt med värme och kyla.  

Det mest intressanta av dessa är de två första modaliteterna: känsel och proprioception. 

Känselsinnet registrerar information via olika receptorer i huden och det som registreras är 

mekanisk stimuli som beröring, tryck och vibrationer (Blake & Sekuler, 2006). Receptorerna 

som har hand om känsel är inte jämt fördelade då det visat sig att fingertopparna kan känna av 

taktil stimuli på en upplösning av två millimeter (Blake & Sekuler, 2006) medan upplösningen 

runt torson ligger på en upplösning av två till tre centimeter förutom framsidan av torson som 

kan ha en upplösning av en till två centimeter (Van Erp, 2005). 

Proprioception definieras som att den ger information om var i förhållande till kroppen armar 

och ben befinner sig och hur de rör sig. Detta kan beskrivas som ett koordinatsystem där olika 

typer av förnimmelser av beröring integreras och proprioceptionens funktion har stor betydelse 

för det vestibulära systemet (Van Erp, Eriksson, Levin, Carlander, Veltman & Vos, 2007). 

 

2.1.3 Vestibulära Systemet 

Det vestibulära systemet kallas även för balanssinnet och får in information från den vestibulära 

delen av innerörat som består av två hinnsäckar som kallas för otoliter och tre båggångar som 

kallas för de semicirkulära kanalerna. Både otoliterna och de semicirkulera kanalerna är fyllda 

med en trögflytande vätska (endolymfa) som stimulerar hårceller. Dessa hårceller registrerar 

och skickar signaler till hjärnan om rörelser som sker. De semicirkulära kanalerna är 

halvcirkelformade kanaler som registrerar vinkelacceleration i tre dimensioner: upp/ner, 

fram/bak och vänster/höger. Det speciella med de semicirkulära kanalerna är att det på grund 
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av deras placering i innerörat som människan kan uppfatta acceleration i de tre dimensionerna. 

Otoliterna i sin tur känner av linjär acceleration samt huvudets position med avseende på 

gravitationen. Det vestibulära systemet gör det möjligt för människan att hålla kroppen 

balanserad, att kunna styra huvud och kroppsrörelser samt att hålla ögonen fixerade på en 

punkt i omgivningen även om huvudet rör på sig. (Kelly, 1991; Young, 2003) 

Det vestibulära systemet är en viktig del i att förstå människans begränsningar då systemet 

fungerar dåligt för en pilot i en helikopter. Detta eftersom signalerna piloten får från det 

vestibulära systemet baserar sig på huvudets rörelser och inte nödvändigtvis stämmer överens 

med den externa världen utanför helikoptern. Ett annat problem är att det vestibulära systemet 

bara känner av acceleration och inte konstanta hastigheter, vilket i sin tur innebär att när en 

pilot har dålig sikt utifrån helikoptern så har det vestibulära systemet svårt att uppfatta att 

helikoptern rör sig. (Albery, 2012) 

 

2.2 Spatial Desorientering 
Spatial orientering är ett fenomen som refererar till perception i kroppsposition i relation till en 

referensram som i människans fall är jordens markyta. För en pilot som flyger i formation kan 

det ledande flygplanet istället vara en referensram (Young, 2003; Cheung, 2004; Previc & 

Ercoline, 2004). Spatial desorientering (SD) är däremot ett spatialt problem där exempelvis en 

pilot har svårt att uppfatta vilket håll som är upp (FAA, 1983). Mer ingående handlar det om att 

en helikopterpilot inte kan tolka helikopterns position, rörelse, inställning, höjd eller 

flyghastighet i relation till jorden eller andra referenspunkter (Newman, 2007). 

Tre typer av SD har identifierats (Gillingham & Previc, 1993; Newman, 2007; Young, 2003; 

Previc & Ercoline, 2004): 

 Typ 1 (unrecognized, oigenkännlig) är där piloten är fullständigt omedveten om att 

denne är desorienterad. Detta leder till att piloten fortsätter flyga helikoptern som denne 

gör i vanliga omständigheter. Detta i sig är farligt då piloten inte utför korrigerande 

handlingar eftersom denne inte uppfattar det faktiska problemet. När piloten senare 

försöker landa på mark så slutar detta oftast med dödligt resultat. 

 Typ 2 (recognized, igenkännlig) är mer vanlig än den första typen och i detta fall är 

piloten medveten om att ett problem existerar. Det är inte säkert att piloten är medveten 

om att problemet är SD men att någonting är fel då dennes sensoriska system inte passar 

med informationen från panelen. 

 Typ 3 (incapacitating, handlingsförlamning) leder till att piloten upplever extrem form 

av desorienterande stress. Piloten är medveten om disorienteringen men är för mentalt 

och fysiskt överväldigad. Detta till en sådan nivå att piloten inte kan återhämta sig från 

situationen. Ofta handlar det om att piloten fryser och inte vet vilka handlingar denne 

ska utföra, eller att piloten utför handlingar som istället förvärrar situationen. Denna typ 

av SD är resultatet av att normala kognitiva processer kollapsar på grund av situationens 

natur. 

SD återstår att vara det största problemet inom flyget idag och dess minskning har alltid varit en 

strävan inom flygning. SD har varit orsaken till många av de olyckor som skett innan forskningen 

fick en tillräcklig god förståelse för det vestibulära systemet och dess felaktiga signalement vid 
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flygning (Mosier, 2010). Risken för SD är speciellt hög vid flygning av helikopter och 

stridsflygplan, speciellt under nattid. Brownout är också en orsak till att SD uppstår då 

fenomenet gör så att horisonten blir svår att uppfatta samt minskar sikten ut från helikoptern 

(Albery, 2012). Erfarenhet gör inte att piloter blir resistenta mot SD, det kan däremot hjälpa dem 

att känna igen SD när det väl sker. Hjälp av en andrapilot skyddar inte nödvändigtvis mot SD 

eftersom denne inte har som krav att dubbelkolla instrumenten (Lyons, Ercoline, O’Toole & 

Grayson, 2006). En av lösningarna till SD är att aldrig förlita sig på de upplevelser som uppstår 

från det vestibulära systemet utan snarare förlita sig på elektroniska lösningar i form av olika 

displayer (Albery, 2012; Mosier, 2010). Detta i sin tur förstärker vikten av den kognitiva 

känsligheten över hur människan uppfattar den faktiska omgivningen med sina sinnen (Mosier, 

2010). 

 

2.3 Kognitiv och Sensorisk överbelastning 
Kognitiv överbelastningen uppstår när en människa försöker utföra två eller fler uppgifter 

samtidigt (Van Erp, 2007; Wickens, 2008). Exempel på detta är när en pilot i en helikopter ska 

hålla en specifik höjd, hålla en bestämd riktning samt en bestämd hastighet. Vad som sker är att 

piloten har flera uppgifter med olika mål som denne försöker uppnå samtidigt. Sensorisk 

överbelastning har att göra med när exempelvis auditiva eller visuella kanaler inte är tillgängliga 

eller redan är överbelastade av annan input (Van Erp, 2007). I detta kapitel kommer två teorier 

presenteras som båda föreslår fördelar med multisensoriska informationsdisplayer snarare än 

att enbart förhålla sig till visuell information. 

 

2.3.1 Multiple Resources Theory 

Wickens Multiple Resources Theory (MRT) är en modell för hur människans informations-

bearbetning går till och även vilka typer av möjligheter det har i form av resursfördelningar 

samt hur överbelastningen ska kunna prediceras och undvikas (Wickens, 2002; Wickens, 2008). 

MRT-modellen ger ett förslag på att människan kan ta in olika typer av sensorisk information via 

olika processer utan att den ena påverkar den andra på ett negativt sätt. Figur 1 nedan visar en 

uppdaterad men förenklad version av MRT-modellen. Modellen liknar en kub som i sin tur 

beskriver fyra dimensioner, denna rapport kommer däremot enbart fokusera på de tre första 

dimensionerna: Steg-, Koder- och Modaliteter-dimensionen (Wickens, 2008; Wickens et al., 

2013):  

1. Steg. Detta är första dimensionen och är högst upp i Figur 1. Den innefattar perceptions- 

och kognitionsaktivitet samt respons. I Steg-dimensionen syns det att perceptions- och 

kognitionsaktivitet använder sig av samma resurser men att resurserna som ligger till 

grund för den respons som sker skiljer sig åt (se Figur 1).  

 

2. Koder. Denna dimension skiljer i spatiala och verbala processer/koder och förtydligar 

att dessa två processer använder olika typer av resurser. 

 

3. Modaliteter. Detta är dimensionen som existerar inom perception, men inte inom 

kognition eller respons inom Steg-dimensionen. Denna dimension indikerar att varken 

visuell, auditiv eller taktil perception använder sig av samma typer av resurser.  
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4. (Visuella kanaler) Denna dimension talar för att fokalt seende (engelskans ”focal”), 

räknas nästan alltid som fovealt seende, inte använder sig av samma resurser som 

omgivande seende (engelskans ”ambient”) som i sin tur nästan ligger helt, men inte 

exklusivt, inom det perifera seendet. Detta eftersom det fokala seendet uppfattar 

detaljer, mönster och objektigenkänning. Det omgivande seendet som är distribuerat 

över hela synfältet uppfattar istället rörelser och orientering.   

Med hjälp av MRT-modellen är det enklare att se hur resursfördelningen mellan olika 

processer ser ut och därmed påstå att taktil input inte använder sig av samma resurser som 

den visuella. Det medför att en taktil display kan minska belastningen av de visuella 

processerna, exempelvis för en pilot i en helikopter som hamnat i brownout eller spatial 

desorientering.  

 

 

Figur 1. Förenklad version av MRT-modellen utan den fjärde dimensionen, baserad på modellen som finns i Wickens 

et al. (2013, s. 330) artikel. 

 

 

2.3.2 Prenav 

Medan MRT-modellen fokuserar på resursfördelning och överbelastning har Prenav-modellen 

lagts fram av Van Erp och Werkhoven (2006) för att diskutera kognitiv överbelastning och hur 

detta kan lösas med hjälp av att använda sig av alternativ informationspresentation med fokus 

på att prestation kan bli automatiserad (Van Erp et al., 2007; Elliott et al., 2009). Modellen 
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behandlar huvudsakligen navigation och i exemplet bilkörning med GPS samt kollisionsvarnare 

anses det vara för mycket visuell input för en bilförare att hantera (Van Erp & Werkhoven, 

2006). De föreslår taktil information i form av vibrerande bilstolar som lösning för att inte 

överbelasta den visuella informationsbearbetningen. Prenav-modellen ämnar till att försöka 

göra navigation och kontroll så intuitiv som möjligt. Inom modellen finns en viktig loop som 

sedan går tillbaka via omgivning eller display (se Figur 2): Sensation  Perception  Beslut  

Handling. Perceptionsnivån och beslutsnivån kallas för en kognitiv stege och det finns fem pilar 

som input till sensationsnivån som representerar olika modaliteter som exempelvis känsel, syn 

och hörsel. Dessa modaliteter och processer inom dem är parallella åtminstone till sensations-

nivån. 

 

 

Figur 2. Prenav-modellen, baserad på modellen som finns i artikeln av van Erp, Duistermaat, Jansen, Groen, 

Hoedemaeker (2006, s. 4). 

 

Prenav-modellen är parallell vilket gör att alla steg inte behöver genomföras för modellen att 

fungera. Det leder till två viktiga genvägar: Sensation  Handling, och Perception  Handling. 

Den förstnämnda handlar om hur sensationer direkt framkallar handlingar som att exempelvis 

hålla balansen eller andra reflexiva och högt tränade uppgifter. Denna genväg går förbi den 

kognitiva stegen helt. I de flesta fall så processas sensationer vidare via den kognitiva stegen och 

under påverkan av kognitiva resurser, i form av minne och uppmärksamhet, kan sensationen 

istället tolkas som ett percept. Detta leder till den andra genvägen, ”Perception  Handling” som 

helt hoppar över beslutssteget. Det kan jämföras med automatiserade ”if-then”-regler som i att 

en bilförare automatiskt bromsar in när denne ser en stoppskylt. (Van Erp & Werkhoven, 2006; 

Van Erp, 2007). 
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Det finns två potentiella problem eller flaskhalsar som Prenav-modellen lyckas finna. Den ena är 

sensorisk överbelastning och har exempelvis att göra med att sensorisk input av visuell och 

auditiv form. De anses kunna vara otillgängliga eller belastade för bilförare, piloter, operatörer 

som styr en maskin på distans samt personer med nedsatt syn. Det andra problemet har att göra 

med kognitiv överbelastning. Det vill säga att den tillgängliga kognitiva kapaciteten inte är 

tillräcklig hos en person. Exempel på detta är när visuellt baserad information kan påverka en 

bilförares skanning av omgivningen utanför bilen. Det blir speciellt dåligt vid tredimensionell 

navigationsinformation för flygpiloter då displayen ofta är tvådimensionell och en eller flera 

dimensioner är komprimerade. För då måste piloten rekonstruera den tredimensionella bilden 

från den tvådimensionella displayen vilket leder förlust i information och blir kognitivt 

ansträngande. (Van Erp & Werkhoven, 2006). 

Taktila displayer ses som en potentiell lösning på båda problemen (Van Erp & Werkhoven, 2006; 

Van Veen & Van Erp, 2003; Van Erp et al., 2007). Detta eftersom taktil feedback som modalitet är 

någonting som används väldigt lite inom ”Human Computer Interaction” och denna lösning 

skulle kunna reducera sensorisk överbelastning eftersom den kan användas parallellt med 

visuell samt auditiv input utan att överbelasta piloten. Användning av genvägen ”Sensation  

Handling” skulle kunna lösa problemet med kognitiv överbelastning genom att hoppa över den 

kognitiva stegen fullständigt. Ett argument till varför taktil information skulle använda sig av 

denna genväg har att göra med att många av människans reflexer baseras på vad människan 

känner vid beröring (Van Erp & Werkhoven, 2006; Van Erp, 2007). 

 

2.4 Situationsmedvetenhet 
Enligt Endsley (1995) finns det ett flertal definitioner av situationsmedveten (SA, efter engelska 

”Situation Awareness”) och den definition denna rapport använder sig av är den Endsley (1988) 

själv använder: 

”Situation awareness is the perception of the elements in the environment within a volume 

of time and space, the comprehension of their meaning, and the projection of their status in 

the near future.” (s. 792) 

Inom denna definition finns tre hierarkiska nivåer som måste uppnås för att ha SA: (1) 

perception/uppfattning av situationen, (2) förståelse av situationen samt (3) framtida 

prediktion av situationen. Det är dessa tre nivåer som utgör Endsleys (1995) SA:  

1. Uppfattning av situationen, innebär att människan med hjälp av perceptionen ska 

uppfatta relevanta delar/element från omgivningens status, egenskaper och annan 

dynamik. En pilot ska exempelvis uppfatta berg, varningsljus på instrumentbrädan och 

annan luftfart i omgivningen. 

 

2. Förståelse av situationen, kräver att en människa uppfattar situationen (Nivå 1) och är 

en sammanslagning av de olika elementen ur omgivningen i första nivån av SA. Denna 

sammanslagning ger en förståelse för de element som är av vikt för exempelvis pilotens 

mål. Dessa element blir till ett mönster som i sin tur skapar en helhetsbild av 

omgivningen. Piloten kan i kombination av att se att denne närmar sig ett berg och med 

hjälp av instrumentpanelen se att ökning i höjd krävs för att inte flyga in i berget. 
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3. Framtida prediktion av situationen, är den högsta nivån av SA och kräver att första och 

andra nivån först uppnås. I exemplet med piloten så kan denne med hjälp av att se berget 

och instrumentpanelen avgöra hur fort piloten bör lyfta och hur stor höjd planet måste 

komma upp i för att undvika att flyga in i berget. 

 

 

2.5 Representationsdesign 
Designvalen kring de displayer som testas i studien ligger inte i hur de ser ut rent estetiskt. 

Snarare måste designen och utvecklandet av displayer i ett människa-maskin system vara 

effektiva i den givna situationen. Med det menas att effektiviteten bör baseras på displayens 

kvalitet av mappningar mellan de begränsningar som existerar i omvärlden eller den specifika 

domänen och de begränsningar som existerar i displayen (Figur 3). Två specifika problem 

brukar diskuteras: koherensproblemet och korrespondensproblemet. (Bennett & Flach, 1997) 

 

Figur 3. Kognitiva triaden. Visualiserar relationen mellan den kognitiva agenten, displayen och domänen. Baserad på 

figur av Bennett & Flach (1997, s. 680) 

 

Koherensproblemet, mappningen mellan den kognitiva agenten (människan) och displayen. 

Detta problem tar upp de typer av distinkta representationer och attribut människan har 

möjlighet att urskilja och vilka grafiska element sammansmälter vid designandet av en display. 

Huvudsakligen handlar koherens om hur alla element och representationer i en display tävlar 

om människans uppmärksamhet på det som är mest relevant. (Bennett & Flach, 1997) 

Korrespondensproblemet refererar till mappningen mellan displayen och domänen den ska 

representera. Korrespondensen definieras med hjälp av egenskaperna som uppstår via 

interaktionen mellan displayen och domänen. Frågan är vad för information som ska finnas med 

på displayen för att lösa problem som har uppstått? (Bennett & Flach, 1997)  
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Exempel på detta är vad displayen ska förmedla från omgivningen vid ett fenomen som 

brownout. Det är viktigt för piloten att veta om drift uppstår och det är viktigt hur den 

informationen ska förmedlas för piloten. Det viktiga att tänka på är vad som är relevant och vilka 

begränsningar som existerar både vid hämtning av information från miljö till display men även 

vilka perceptuella begränsningar som existerar hos människan. I föreliggande studie är det av 

relevans att ha med en display för drift då en pilot vid landning använder sig av externa 

referenser på marken (exempelvis träd och buskage) för att planera in landningsposition 

(Albery, 2012). Vid en brownout försämras sikten utifrån helikoptern och med hjälp av en 

driftdisplay kan piloten hålla någorlunda koll på hur mycket helikoptern har förflyttats åt en viss 

riktning och därmed avgöra var de externa referenserna är i förhållande till helikopterns nya 

position. 

 

2.6 Driftdisplayer 
Föreliggande studie undersöker fyra typer av displayer, en visuell och tre taktila displayer. 

Enligt Albery (2012) är visuella och taktila displayer att föredra vid brownout då exempelvis 

tredimensionellt ljud skapar sensorisk överbelastning när piloten försöker kommunicera med 

andrepiloten. Nedan beskrivs de två typerna ytterligare. Se metodkapitlet för en mer noggrann 

beskrivning av hur displayerna i föreliggande studie ser ut. 

 

2.6.1 Visuell Display 

Huvudsakligen finns det två olika typer av visuella displayer: head-up-display (HUD) och head-

down-display (HDD) och de kan både representera information i 2D och 3D (Albery, 2012). 

Föreliggande studie har valt att fokusera på en typ av HUD med information i 2D. Visuell display 

som feedback för driftinformation har valts eftersom visuell representation är den vanligaste 

formen av representation i exempelvis bilar, helikoptrar och flygplan i form av hastighetsmätare 

och accelerationsmätare. 

 

2.6.2 Taktil Display 

Taktila displayer har som tidigare nämnts föreslagits som alternativ till stöd vid situationer där 

visuella informationskanaler är överbelastade. Många studier kring taktil information i 

helikopter har utförts och studier vid FOI har visat att den taktila displayen fungerar lika bra 

som den visuella (Lif et al. 2014; Oskarsson et al. 2013). I föreliggande studie och i studier av Lif 

et al. (2014) och Oskarsson et al. (2013) har den taktila displayen bestått av en väst som 

vibrerar mot huden i olika mönster. 
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3. Metod 

Studien utfördes på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) med deras helikoptersimulator i 

FOIs MSI-labb (Människa System Interaktion) under en två veckor lång period. Studien är 

experimentell studie med inomgruppsdesign. Nedan presenteras hur studien genomfördes. 

 

3.1 Etiskt övervägande 
Samtycke skedde i muntlig form där deltagarna blev meddelade om att de fick avbryta när de 

ville utan att ge en anledning till varför. Deltagarna blev även informerade att om någonting 

kändes fel så skulle de meddela experimentledaren om det. All data anonymiserades och kan 

inte spåras tillbaka till specifika personer. 

 

3.2 Pilottest 
En pilotstudie utfördes innan själva huvudstudien. Syftet med det var att kontrollera tids-

åtgången för experimentet samt kontrollera simulatorn och displayernas funktionalitet och 

förståelsen av dem. Det genomfördes även för att kontrollera utformningen av enkäterna. 

 

3.3 Deltagare 
12 personer deltog i studien varav ett bortfall vilket resulterade i totalt 11 deltagare. Deltagarna 

bestod av tre kvinnor och åtta män. De var mellan 22 till 31 år gamla med en medelålder på 24,8 

år med en standardavvikelse på 2,6 år. Åtta av personerna hade körkort. Fyra av deltagarna 

hade synfel av något slag men detta var korrigerat hos varje person. Samtliga deltagare hade 

tidigare erfarenhet av flygning och flygsimulatorer. Det var ett medvetet val att använda 

deltagare som redan flugit helikoptersimulator då ett av målen med studien var att träningen 

skulle kortas ner från tidigare studier som har kunnat vara upp till tre timmar per deltagare. 

Detta går att göra med redan tränade deltagare då deltagarna inte är i fokus, utan displayerna de 

använder. Ersättningen för deras deltagande i studien var en biobiljett. 

 

3.4 Apparatur 
Spelet som användes i studien var Prepar3D®, vilket är en vidareutveckling av Microsoft® 

Flight Simulator X (Prepar3D, 2012; Microsoft Flight Simulator, 2009). Helikoptern som 

deltagarna flög var en Bell 206B JetRanger. Utsikten mot den simulerade världen från 

helikoptern i simulatorn bestod av tre skärmar av märket Samsung (Figur 4). Dessa var 46 tums 

LED-skärmar (Light Emitting Diode) med en bilduppdatering på 400 Hz (Hertz) och en 

upplösning på 1920x1080 pixlar. Dessa var monterade lodrätt bredvid varandra så att 

deltagaren hade dem framför sig i simulatorn. Mellan skärmarna och deltagaren fanns 

ytterligare en skärm som var av märket Acer på 23 tums LCD-pekskärm (Liquid Crystal Display) 

med en bilduppdatering på 60 Hz och en upplösning på 1920x1080 pixlar. På denna skärm 

placerades helikopterns grundpanel. Detta för att undvika att skymma allt för mycket av 

deltagarens utsikt från helikoptern samt att det var mer naturligt än att ha den placerad på en av 
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de tre större skärmarna. Till studien användes även en taktil väst med taktorer placerade på tre 

nivåer och för varje nivå fanns 12 taktorer utplacerade i omkrets, vilket totalt gav 36 taktorer.  

 

 

Figur 4. Helikoptersimulatorn i MSI-labbet. Sett snett bakifrån. 

 

För att kunna styra helikoptern fanns en Joystick av modellen Flight Link G-stick III Plus Cyclic, 

detta för att kunna rolla (eng. roll) helikoptern åt sidan och luta (eng. pitch) helikoptern fram 

och bak. Gasreglaget var av modellen Flight Link Collective with Throttle C1 som är en 

vridningsbar spak för ökning och sänkning av gas när man drar upp eller sänker den. Vid 

fötterna fanns pedaler av modellen Flight Link Anti-Torque Pedals för att kunna gira (eng. yaw) 

helikoptern, det vill säga vrida helikoptern runt sin egen axel. Själva plattformen till simulatorn 

var en elektrisk rörelseplattform av märket Moog som klarar av en totalvikt på 1000 kilogram. 

 

3.5 Prestationsdefinition 
Deltagarnas prestation mättes genom via hastighetsavvikelse i drift. Dessa lagrades i loggfiler 

med hjälp av ett mjukvaruprogram som vid påslagning började spara data under experimentets 

gång. Deltagarnas uppgift var att, med hjälp av visuell och taktila displayer med feedback för 

drift, undvika horisontell och vertikal drift. Det vill säga stå helt stilla i luften (hovra).  Under 

hovringen skulle deltagarna hålla en bestämd riktning, höjd på 8000 fot, en hastighet på 0 knop, 

men vid avvikelse från dessa så skulle deltagarna hålla den nya positionen. Deltagarna var 

tvungna att hovra i 120 sekunder per display och det var detta som sparades i loggfiler. De mått 

som lagrades i loggfilerna vid flygning av banan var: 
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 Horisontell - Lateral drift: Lateral drift i förhållande till helikopterns framåtriktning, 

medelavvikelse från 0 m/s. 

 Horisontell - Framåt/Bakåtdrift: Framåt- och bakåtdrift i förhållande till helikopterns 

framåtriktning, medelavvikelse från 0 m/s. 

 Vertikal drift: Vertikal drift i förhållande till hur fort helikoptern ökar eller sjunker i 

höjdled i medelavvikelse från 0 m/s. 

 

3.5.1 Definition av driftriktningar 

Föreliggande studie beskriver två typer av riktningar för drift: horisontell och vertikal drift. 

Vertikal drift beskriver drift som sker i höjdled, både vid ökning och sänkning av höjd. Den 

horisontella driften består i sin tur av fyra riktningar: lateral drift och drift fram och bak. Lateralt 

innebär drift som sker höger och vänster. Framöver kommer studien använda sig av både 

huvudriktningarna för drift där horisontell drift beskriver både lateral drift och drift fram och 

bak. Se Figur 5 för förtydligande. 

 

 

Figur 5. Förtydligande av skillnaden mellan de tre presenterade riktningarna där lateral drift och drift fram och bak 

tillsammans blir horisontell drift. 

 

3.6 Enkäter 
Enkäterna som användes i studien var framtagna tillsammans med FOI och liknande enkäter har 

används i tidigare studier med FOIs helikoptersimulator(Lif et al. 2014; Oskarsson et al, 2013). 

Tre enkäter skapades för studien: (1) bakgrundsenkäten (Bilaga 1) fick deltagarna i början av 

experimentet och ställde frågor om deltagaren. Modalitetsenkäten (Bilaga 2) ställde frågor om 
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displayerna med en skala mellan 1-7. Sista frågan var en fritextsvarsfråga som behandlade 

övriga kommentarer. (3) Slutenkäten (Bilaga 3) fick deltagarna i slutet av experimenten och de 

handlade om generella frågor angående experimentet och hur hög trygghet deltagarna kände 

med respektive display. 

 

3.7 Gränssnitt 
Nedan presenteras mer ingående förklaringar av de fyra modaliteter som undersökts samt 

grundpanelen. Den första modaliteten var en visuell display för horisontell och vertikal drift. 

Denna var en head-up-display (HUD) som deltagaren hade placerad i mitten av deras 

huvudskärm där de såg ut från helikoptern. De andra displayerna var taktilt horisontella och 

vertikala med tre olika mönsterinställningar.  

 

3.7.1 Grundpanel 

Denna display fanns alltid tillgänglig för deltagaren och bestod av flera små displayer. De 

displayer deltagarna var tvungna att lära sig var fartmätare för helikopterns hastighet i knop, 

höjdmätare för helikopterns höjd (lilla visaren är 1000-tal och stora visaren är 100-tal) i fot, en 

kompass som visar på helikopterns riktning samt horisontgyro som visar på hur mycket 

helikoptern lutar i relation till horisonten. Dessa fyra displayer formar det så kallade ”Basic T” 

(Se Figur 6). Figuren nedan är den grundpanel som använts i experimentet. 

 

 

 

Figur 6. Grundpanel till experimentet. Det inom den svarta T-formade ramen är det som är ”Basic T” och är de 

grundläggande displayer deltagarna använde sig av. Displayen längs till vänster är fartmätaren, i mitten högst upp 

ligger horisontgyro, till höger ligger höjdmätaren och längst ner ligger kompassen. 
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3.7.2 Visuell Display 

Den visuella displayen som användes i studien är en horisontell och vertikal head-up-display 

(HUD), den är placerad så att deltagaren ser displayen samtidigt som denne tittar ut. Displayen 

består av två komponenter, en vertikal driftmätare (Figur 7, vänster) samt en horisontell 

driftmätare (Figur 7, höger).  

Den vertikala driftmätaren består av ett streck som dras ut, upp eller ner från det vita strecket i 

mitten. Det gröna strecket innebär drift och om strecket dras ut så innebär detta att drift uppstår 

och ökar.  Den vertikala driftmätaren visar endast drift till 10 m/s i höjdökning eller 

höjdsjunkning, det vill säga när det gröna strecket når det övre och undre vita strecket. I figuren 

nedan (Figur 7) är vertikal drift riktad upp, vilket innebär att helikoptern ökar i höjd. 

Den horisontella driftmätaren (Figur 7, höger) består av ett grönt streck som dras ut. Detta 

streck kan dras ut i 360 grader och ju längre strecket blir, desto mer driver helikoptern. Strecket 

drar åt det håll driften sker. I Figur 7 driver helikoptern höger och bakåt. Om det gröna strecket 

skulle nå ut till gränsen av den vita cirkeln så driver helikoptern 10 m/s eller mer. Det finns även 

ett nolläge som är den gröna cirkeln i mitten av displayen. Är det gröna strecket inom denna 

cirkel så innebär det att deltagaren håller en drift på 0,4 m/s eller mindre. Detta ses som det 

mest optimala för deltagarna och någonting de skulle sträva efter under experimentets gång.  

 

 

Figur 7. Visuell vertikal och horisontell display. 
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3.7.3 Taktila Displayer 

FOI använder sig av en väst som har tre nivåer med tolv taktorer per nivå som totalt ger 36 

taktorer (Figur 8). Standarddisplayen FOI har utvecklat är en lateral driftdisplay som använder 

sig av två taktorer på nivån i mitten av västen, en taktor på varje sida om västen precis under 

armen. Dessa börjar pulsera på den sida av västen som helikoptern för tillfället driver åt. De 

taktila displayer som testas i detta experiment har tre olika mönster och visar även horisontell 

(360°) och vertikal drift. Dessa tre mönster motsvarar även den visuella displayen på så vis att 

de inte indikerar drift under 0,4 m/s. För att underlätta förståelsen av displayerna kommer 

samma exempel att användas vid alla tre modaliteter för att visa hur de skiljer sig från varandra. 

 

 

Figur 8. Till vänster: utseende inifrån västan samt hur den ser ut när en person bär på den. Till höger: taktorerna som 

signalerar när helikoptern börjar driva. 

 

Enkel Display 

Denna taktila display ger feedback i horisontell och vertikal drift. Med andra ord är den riktning 

pulsen vibrerar på kroppen den riktning helikoptern driver åt. Vibrerar det på 

magen/bröstkorgen så innebär det att helikoptern driver framåt, vibrerar det däremot på 

ryggen innebär det att helikoptern driver bakåt. Eftersom västen har tre nivåer i höjdled så 

utnyttjades detta till att visa på höjdskillnader (Figur 9). Vibrerar det på den övre nivån innebär 

det att helikopter har drift upp (ökar i höjd), vibrerar det på den nedersta nivån betyder det att 

helikopter har drift nedåt (sjunker i höjd). Denna display kombinerar vertikal och horisontell 

drift vilket innebär att om helikoptern driver åt höger samtidigt som den ökar i höjd kommer det 

vibrera på övre nivån på höger sida om västen (Figur 9). Det finns även en frekvensskillnad på 

hur ofta pulsen kommer och den indikerar hur mycket drift helikoptern har sammanslaget av 

höjd och horisontell drift. När helikoptern driver som minst uppstår en pulssekvens varje två 

sekunder. När helikoptern har en drift på 10 m/s eller mer är pausen mellan pulssekvenserna 

200 millisekunder. 
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Figur 9. Pulssekvens sett från läsarens perspektiv snett uppifrån. Här syns de tre nivåerna av taktorer. För 

tydlighetens skull tas enbart fyra taktorer med för varje nivå (fram/bak, vänster/höger). Indikation på drift till upp 

och höger. För att ha en aning om hur mycket helikoptern driver så ändras frekvens för hur tätt pulserna ska komma. 

 

Rinnande Display 

Liknar den Enkla taktila displayen på så vis att den sida det vibrerar på kroppen, det hållet 

driver helikoptern åt för tillfället. Skillnaden är att denna display har ett rinnande mönster: den 

vibrerar från nedersta nivån till översta nivån eller från översta nivån till nedersta nivån. Denna 

rinnande effekt visar på vertikal drift och detta är den enda feedback piloten får i vertikal drift. 

Rinner det ner betyder det att helikoptern driver ner och rinner det upp innebär det att 

helikoptern driver upp. Exempel (Figur 10) på hur displayen kan fungera är att om piloten 

känner av en rinnande effekt på höger sida, där det rinner från nedersta nivån upp till översta 

nivån innebär det att helikopter driver åt höger och upp. Förflyttning av pulsen upp eller ner 

sker med en paus på 100 millisekunder. Det finns även en frekvensskillnad i hur ofta 

pulssekvensen kommer. Denna frekvensskillnad visar enbart på ökning och minskning av 

horisontell drift i 360 grader. När pulsen är som minst frekvent är pausen emellan på två 

sekunder. När pulsen är som mest frekvent så är pausen emellan på 400 millisekunder och då 

har helikoptern en horisontell drift på 10 m/s eller mer.  

 

Figur 10. Pulssekvens sett från läsarens perspektiv snett uppifrån. Här syns de tre nivåerna av taktorer. För 

tydlighetens skull tas enbart fyra taktorer med för varje nivå (fram/bak, vänster/höger). 
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Komplex Display 

Denna display är en utveckling av den komplexa display som använts av Lif et al. (2014). 

Pulssekvensen består av två delar. Exempel på hur displayen indikerar vertikal drift upp och 

horisontell drift åt höger (Figur 11-13): Först vibrerar en taktor på höger sida i 100 

millisekunder, vilket indikerar horisontell drift åt höger. Denna taktor vibrerar på den övre 

nivån till höger av västen vilket indikerar att den vertikala driften är upp (se vänster bild, Figur 

11). Så fort denna taktor slutat vibrera kommer en paus på 200 millisekunder och sedan börjar 

två andra taktorer på mellannivån i höjdled vibrera i 100 millisekunder, den ena placerad i 

mitten fram och andra i mitten bak (se höger bild, Figur 11). Dessa två indikerar hur mycket 

drift helikoptern har sammanslaget mellan vertikal och horisontell drift och i detta fall är driften 

låg. Pausen mellan den beskrivna pulssekvensen är konstant och varar en sekund. Skulle 

helikoptern få högre drift så flyttas dessa två taktorer närmre den ensamma taktorn som alltid 

vibrerar först (Figur 12). Är den sammanslagna driften på 10 m/s eller mer kommer de två 

taktorerna vara precis bredvid den ensamma taktorn som vibrerar först (Figur 13). 

 

Figur 11. Pulssekvens sett från läsarens perspektiv snett uppifrån. Här syns de tre nivåerna av taktorer. I detta 

exempel är driften låg åt höger i horisontell drift och upp i vertikal drift. För tydlighetens skull är enbart relevanta 

taktorer med i exemplet. 

 

 

Figur 12. Pulssekvens sett från läsarens perspektiv snett uppifrån. Här syns de tre nivåerna av taktorer. I detta 

exempel är driften hög åt höger i horisontell drift och upp i vertikal drift. För tydlighetens skull är enbart relevanta 

taktorer med i exemplet. 

 

 



 19 

 

Figur 13. Pulssekvens sett från läsarens perspektiv snett uppifrån. Här syns de tre nivåerna av taktorer. I detta 

exempel är driften väldigt hög åt höger i horisontell drift och upp i vertikal drift. För tydlighetens skull är enbart 

relevanta taktorer med i exemplet. 

 

3.8 Procedur 
Nedan beskrivs experimentproceduren som är uppdelad i två faser: träningsfasen och 

experimentfasen. Detta kapitel kommer börja med att beskriva träningsfasen och senare gå över 

till experimentfasen.  

När deltagaren anlänt till simulatorrummet fick denne svara på en bakgrundsenkät (Bilaga 1) 

och blev senare ombedd att sätta på sig den taktila västen samt sätta sig i simulatorn. Efter att 

deltagaren satt sig ner fick denne en genomgång av instrumenten och hur de fungerade. När 

deltagarna ansåg att de hade förståelse för hur all instrumentation fungerade så informerade 

experimentledaren om att deltagaren börjar med den första delen av träningsfasen där denne 

fick flyga fritt i tio minuter. 

Andra delen av träningsfasen gick ut på att deltagaren skulle få utföra totalt tre uppgifter, en i 

taget. Experimentledaren försäkrade sig om att deltagaren var redo att få dessa uppgifter. Dessa 

uppgifter var påbyggnadsuppgifter, vilket innebär att när deltagaren fick en ny uppgift skulle de 

fortfarande utföra uppgiften från innan. Uppgifterna var (och angavs i samma ordning): 

1. Undvika vertikal och horisontell drift 

2. Hålla en bestämd riktning (närmsta vädersträck) 

3. Hålla en bestämd höjd (närmsta tusental) 

 

När experimentledaren ansåg att deltagaren klarade av dessa samtidigt fick deltagaren utföra 

samma uppgifter igen men på en bestämd höjd av 8000 fot. Efter detta påbörjades 

examinationsmomentet: banan startades om på en höjd av 8000 fot, riktning mot norr och med 

hastigheten noll i knop. Så fort banan gick igång tog experimentledaren tid på 30 sekunder där 

deltagaren under denna tid skulle försöka hålla helikoptern under 10 m/s i drift både 

horisontellt och vertikalt. Gick deltagaren över 10 m/s i drift nollställdes nedräkningen och 

påbörjades igen när deltagaren kom under det bestämda gränsvärdet i drift. När deltagaren 

klarade av att undvika drift högre än 10 m/s under 30 sekunder ansågs de godkända för att gå 

vidare till experimentfasen. 

Under den tredje delen av träningsfasen förklarades displayerna av experimentledaren var för 

sig. Dessa presenterades alltid i denna ordning: 
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1. Visuell Display(Visuell) 

2. Taktil Enkel Display (Enkel) 

3. Taktil Rinnande Display (Rinnande) 

4. Taktil Komplex Display (Komplex) 

 

Experimentledaren startade dem en åt gången och deltagarna fick aktivt pröva på dem under 

flygning medan experimentledaren förklarade dem. Efter att experimentledaren försäkrat sig 

om att deltagarna förstod displayerna påbörjades experimentfasen i experimentet. 

Under hela studiens gång hade experimentledaren ett protokoll samt ett betingelseschema för 

att kunna ha bra översikt över experimenten samt minska risk för misstag. I den första delen av 

experimentfasen blev deltagarna informerade om att uppgiften bestod av att hovra i luften med 

varje display under en period av 120 sekunder, vilket sammanlagt skapade fyra uppgifter. 

Deltagarna blev även informerade om att experimentledaren skulle spara prestationsmått från 

simulatorn under uppgifternas gång. Experimentledaren tryckte på att deltagarna skulle hålla 

den förbestämda positionen så länge de kunde, men om de avvek från den skulle de inte gå 

tillbaka till den, utan hålla den nya positionen. Startpositionen för varje uppgift var: en höjd på 

8000 fot, en riktning mot norr samt en hastighet på noll i knop. 

Under den andra delen av experimentfasen utförde deltagarna uppgifterna och efter varje 

avslutad uppgift svarade de på en modalitetsenkät (Bilaga 2). Ordningen på vilken display de 

skulle använda var balanserad. När de sedan var klara med uppgifterna fick de svara på en 

slutenkät (Bilaga 3) och efter det var de färdiga med experimentet. 
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4. Resultat 
I denna del redovisas resultaten från de kvantitativa prestationsmåtten samt de subjektiva 

skattningsmåtten. Hur analyserna gick tillväga beskrivs för respektive analys. För samtliga Post 

Hoc-test har Tukey HSD-test används. Hänsyn till sfäricitet har tagits. Notera att redovisningen 

av Post Hoc-analyserna även redovisar medelvärde samt standardavvikelse i form av (M±SD). 

Slutligen presenteras även de mest förekommande svaren från fritextfrågorna. 

 

4.1 Kvantitativa prestationsmått 
Nedan presenteras resultat av data som hämtats från simulatorn. Fem sekunder i början av varje 

datafil har kapats för att ta bort den tid där deltagarna försöker stabilisera helikoptern. På grund 

av för stor avvikelse i drift hos deltagarna har även ett filter på en gräns av 10 m/s använts som 

ändrar om all drift över den gränsen till 10 m/s. Detta eftersom det inte är deltagarnas 

prestation att flyga som testas, utan deras förmåga att tolka informationspresentationen från 

displayerna. Det finns ingen relevans för föreliggande studie att ha med värden där deltagarna 

tappar kontrollen över helikoptern, det är endast relevant att titta på när de faktiskt flyger. 

 

Horisontell drift – Lateralt 

Variansanalys av horisontell drift lateralt visade ingen signifikant skillnad mellan de fyra 

displayerna, p = 0,43. 

 

Horisontell drift – Fram/Bak 

Variansanalys av horisontell drift fram och bak visade ingen signifikant skillnad mellan de fyra 

displayerna, p = 0,99. 

 

Vertikal drift 

Variansanalys av vertikal drift visade ingen signifikant skillnad mellan de fyra displayerna,          

p = 0,17. 

 

4.2 Subjektiva mått 
Samtliga subjektiva mått beräknades med både envägs-, tvåvägs- och trevägs-variansanalys, 

ANOVA. Exakt analyssätt anges separat för respektive analys. Alla analyser är baserade på frågor 

från Modalitetsenkäten (Bilaga 2) bortsett från sista analysen som är baserad på en fråga från 

Slutenkäten (Bilaga 3). 

 

 



 22 

Svårighet i uppfattning av drift 

Två frågor ställdes kring hur svårt/lätt det var att uppfatta att helikoptern drev, en för 

horisontell drift och en för vertikal drift (1 = mycket svårt – 7 = mycket lätt). Svaren 

analyserades med en tvåvägs-variansanalys för upprepad mätning. Variansanalysen visade 

signifikant huvudeffekt av display F(3, 30) = 6,46; 2

p  = 0,39; p < 0,05, ingen signifikant 

huvudeffekt av riktning (p = 0,26) och signifikant interaktion mellan typ av display och riktning 

F(3, 30) = 3,0; 2

p  = 0,23; p < 0,05. 

Uppföljningsvis gjordes ett Post Hoc-test för att kontrollera huvudeffekt av display. Den visar att 

deltagarna tyckte att det var signifikant svårare att uppfatta att helikoptern drev med display 

Komplex (3,45±0,41) än med Rinnande (5,36±0,32; p < 0,05) och Visuell (5,77±0,39; p < 0,05) 

(Figur 14). 

 

 

Figur 14. Deltagarnas genomsnittliga skattningar av hur svårt/lätt det var att uppfatta att helikoptern drev 

horisontellt och vertikalt för respektive display. 

 

Ett Post Hoc-test för att kontrollera interaktionen mellan typ av display och riktning visar att det 

skattas vara signifikant svårare att uppfatta horisontell drift med Komplex (3,63±0,54) än med 

Visuell (5,55±0,49; p < 0,05) och Enkel (5,45±0,47; p < 0,05). Det skattades även signifikant 

svårare att uppfatta vertikal drift med Komplex (3,27±0,43) än med Visuell (6±0,43; p < 0,001) 

och Rinnande (5,55±0,37; p < 0,05). Deltagarna skattade även att det var svårare att uppfatta 

vertikal drift med Enkel(3,27±0,43) än med Visuell (p < 0,05) (Figur 15).  
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Figur 15. Deltagarnas genomsnittliga skattningar av hur svårt/lätt det var att uppfatta att helikoptern drev 

horisontellt/vertikalt för respektive display. 

 

Noggrannhet i upplevelse av information om drift 

Två frågor ställdes kring hur noggrant deltagarna upplevde information om drift, en för 

horisontell drift och en vertikal drift (1 = inte alls – 7 = väldigt mycket). Svaret analyserades med 

en tvåvägs-variansanalys för upprepad mätning. Variansanalysen visade signifikant huvudeffekt 

av display F(3, 30) = 5,9; 2

p  = 0,37; p < 0,05, ingen signifikant huvudeffekt av riktning (p = 0,21) 

och signifikant interaktion mellan typ av display och riktning F(3, 30) = 2,92; 2

p  = 0,23; p < 0,05. 

Uppföljningsvis gjordes ett Post Hoc-test för att kontrollera huvudeffekt av display. Den visar att 

deltagarna skattade Visuell (5,82±0,29) att vara mer noggrann i information om drift än 

Komplex (3,82±0,41; p < 0,05) (Figur 16).  
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Figur 16. Deltagarnas genomsnittliga skattningar av hur noggrant de upplevde informationen om drift horisontellt 

och vertikalt för respektive display. 

 

Ett Post Hoc-test för att kontrollera interaktion mellan typ av display och riktning visar att 

deltagarna skattade Visuell (5,64±0,34) mer noggrann i horisontell drift än Komplex (4,18±0,46; 

p < 0,05). Vertikal drift skattades även vara mer noggrann med Visuell (6±0,30) än med Enkel 

(4,27±0,49; p < 0,05) och Komplex (3,45±0,4; p < 0,001), samt att Rinnande (5,18±0,18) 

skattades vara mer noggrann i vertikal drift än Komplex (p < 0,05) (Figur 17).  

 

 

Figur 17. Deltagarnas genomsnittliga skattningar av hur noggrant de upplevde informationen om drift horisontellt/ 

vertikalt för respektive display. 
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Förståelse/uppfattning av information om drift 

Fyra frågor ställdes kring hur svårt/lätt det var att uppfatta och förstå informations-

presentationen med avseende på drift, två för horisontell drift och två för vertikal drift (1 = 

mycket svårt – 7 = mycket lätt). Ena frågan handlade om uppfattning av informations-

presentationen med avseende på drift, medan den andra frågan handlade om förståelsen av 

informationspresentationen med avseende på drift. Svaren analyserades med en trevägs-

variansanalys för upprepad mätning. Variansanalysen visade signifikant huvudeffekt av display 

F(3, 30) = 5,91; 2

p  = 0,37; p < 0,05, ingen signifikant huvudeffekt av riktning (p = 0,54) och 

ingen signifikant huvudeffekt av fråga (p = 0,31). Analysen visade även signifikant interaktion 

mellan typ av display och riktning F(3, 30) = 6,95; 2

p  = 0,41; p < 0,05, ingen signifikant 

interaktion mellan typ av display och fråga (p = 0,62), ingen signifikant interaktion mellan 

riktning och fråga (p = 0,27) och ingen signifikant interaktion mellan typ av display, riktning och 

fråga (p = 0,10). 

Uppföljningsvis gjordes ett Post Hoc-test för att kontrollera huvudeffekt av display. Den visar att 

deltagarna skattade Komplex (3,50±0,41) sämre i förståelse och uppfattning än Visuell 

(5,48±0,35; p < 0,05) och Rinnande (5,36±0,31; p < 0,05) (Figur 18). 

 

 

Figur 18. Deltagarnas genomsnittliga skattningar av hur svårt/lätt det var att uppfatta och förstå informations-

presentationen om drift horisontellt och vertikalt för respektive display. 

 

Ett Post Hoc-test för att kontrollera interaktion mellan typ av display och riktning visar att 

Komplex (3,82±0,42) skattas vara sämre i förståelse och uppfattning av horisontell drift än 

Visuell (5,05±0,45; p < 0,05), Enkel (5,32±0,47; p < 0,05) och Rinnande (5,14±0,41; p < 0,05). 

Komplex (3,18±0,47) skattades även vara sämre i förståelse och uppfattning av vertikal drift än 

Visuell (5,91±0,35; p < 0,001) och Rinnande (5,59±0,28; p < 0,001). Även Enkel (4,14±0,4) 

skattades vara sämre i förståelse och uppfattning av vertikal drift än Visuell (p < 0,001) och 
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Rinnande (p < 0,05). Slutligen visar det sig även att Enkel skattas vara sämre i förståelse och 

uppfattning av vertikal drift än av horisontell drift (p < 0,05) (Figur 19). 

 

 

Figur 19. Deltagarnas genomsnittliga skattningar av hur svårt/lätt det var att uppfatta och förstå informations-

presentationen om drift horisontellt/vertikalt för respektive display. 

 

Svårighet i att undvika drift med hjälp av informationspresentation 

Två frågor ställdes kring hur svårt/lätt det var att undvika drift med avseende på 

driftinformationen, en för horisontell drift och en för vertikal drift (1 = mycket svårt – 7 = 

mycket lätt). Svaren analyserades med en tvåvägs-variansanalys för upprepad mätning. 

Variansanalysen visade signifikant huvudeffekt av display F(3, 30) = 4,44; 2

p  = 0,31; p < 0,05, 

tendens till huvudeffekt av riktning F(1, 10) = 4,31; p = 0,065 och signifikant interaktion mellan 

typ av display och riktning F(3, 30) = 5,28; 2

p  = 0,35; p < 0,05. 

Uppföljningsvis gjordes ett Post Hoc-test för att kontrollera huvudeffekt av display. Den visar att 

deltagarna skattade Komplex (3,0±0,38) som svårare att undvika drift med än Visuell 

(4,77±0,47; p < 0,05) (Figur 20). 
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Figur 20. Deltagarnas genomsnittliga skattningar av hur svårt/lätt det var att undvika horisontell och vertikal drift 

med informationspresentationen för respektive displaykonfiguration. 

 

Ett Post Hoc-test för att kontrollera tendens till huvudeffekt av riktning visar att det finns en 

stark tendens till att det var lättare att undvika drift i höjdled (4,05±0,3) än i sidled (3,75±0,35) 

med alla displayer (p = 0, 065). 

Slutligen gjordes även ett Post Hoc-test för att kontrollera interaktionen mellan typ av display 

och riktning. Den visar att deltagarna skattade Visuell (5,45±0,37) som signifikant lättare att 

undvika drift i höjdled med än Enkel (3,55±0,37; p < 0,001), Rinnande (4,27±0,56; p < 0,05) och 

Komplex (2,91±0,37; p < 0,001). Det visar sig även att det var signifikant lättare att undvika 

vertikal drift med Rinnande än med Komplex (p < 0,05). Slutligen visar det sig att det var 

signifikant lättare att undvika vertikal drift än horisontell drift (4,09±0,64) med Visuell (p < 

0,05) (Figur 21). 

 



 28 

 

Figur 21. Deltagarnas genomsnittliga skattningar av hur svårt/lätt det var att undvika horisontell/vertikal drift med 

informationspresentationen för respektive displaykonfiguration. 

 

Hovra/manövrering av helikopter 

Två frågor ställdes kring hur svårt/lätt det var att utföra uppgiften att hovra och att manövrera 

helikoptern (1 = mycket svårt – 7 = mycket lätt). Svaren analyserades med en tvåvägs-

variansanalys för upprepad mätning. Variansanalysen visade ingen signifikant huvudeffekt av 

display (p = 0,81), tendens till huvudeffekt av fråga F(1, 10) = 4.41; p = 0,062 och ingen 

signifikant interaktion mellan typ av display och riktning (p = 0,20). 

Uppföljningsvis gjordes ett Post Hoc-test för att kontrollera tendensen till huvudeffekt av fråga. 

Den visar att deltagare skattade det svårare för dem att utföra uppgiften att hovra (3,82±0,38) 

än att manövrera helikoptern (4,18±0,37; p = 0,062). 

 

Mental arbetsbelastning 

En fråga ställdes kring hur hög arbetsbelastning deltagaren upplevde under användningen av 

varje display (1 = mycket låg – 7 = mycket hög). Svaren analyserades med en envägs-

variansanalys för upprepad mätning. Variansanalysen visade ingen signifikant skillnad mellan 

mental arbetsbelastning och typ av display (p = 0,74). Däremot kan man konstatera att den 

mentala arbetsbelastningen varit relativt hög vid användningen av varje display (Tabell 1). 
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Tabell 1.  

Mental arbetsbelastning för respektive display. 

Display M SD 

Visuell 5,73 0,27 
Enkel 5,45 0,37 

Rinnande 5,36 0,33 

Komplex 5,45 0,39 

 

Helhetsuppfattning av informationspresentationen 

En fråga ställdes kring deltagarens helhetsuppfattning av informationspresentationen om drift 

(1 = mycket dåligt – 7 = mycket bra). Svaren analyserades med en envägs-variansanalys för 

upprepad mätning. Variansanalysen visade ingen signifikant skillnad mellan displayerna och hur 

bra de ansågs vara (p = 0,20). 

 

Information om drift som obehaglig/störande 

Två frågor ställdes kring upplevelse av informationspresentationen om drift som obehaglig eller 

störande (1 = inte alls – 7 = väldigt mycket). Svaren analyserades med en tvåvägs-variansanalys 

för upprepad mätning. Variansanalysen visade ingen signifikant huvudeffekt av display (p = 

0,45), signifikant huvudeffekt av fråga F(1, 10) = 25,22; 2

p  = 0,72; p < 0,001, och ingen 

signifikant interaktion mellan typ av display och fråga (p = 0,51). 

Uppföljningsvis gjordes ett Post Hoc-test för att kontrollera huvudeffekt av fråga. Den visar att 

deltagarna skattade displayerna signifikant mer som störande (2,89±0,30) än obehagliga 

(2,16±0,28; p < 0,001). 

 

Slutenkät – Trygghet med display 

En fråga i slutenkäten handlade om hur trygga deltagarna kände sig med respektive display (1 = 

inte alls – 7 = väldigt mycket). Svaren analyserades med en envägs-variansanalys för upprepad 

mätning. Variansanalysen visade ingen signifikant skillnad mellan displayerna (p = 0,2). 

 

4.3 Fritextsvar 
Nedanför presenteras sammanfattningar av de kommentarer som uppstod av fritextsvaren i 

modalitetsenkäten och slutenkäten. Inga faktiska kommentarer presenteras. Dessa fritextsvar är 

hämtade från ”Övriga kommentarer” i Modalitetenkäten (Bilaga 2) samt ”Vilka för- och 

nackdelar som existerar med respektive display” och ”Övrigt” i Slutenkäten (Bilaga 3). Slutligen 

presenteras svar från frågan ”Upplevelse av att hovra? Någonting som var speciellt svårt/lätt?” i 

Bilaga 3. 
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Visuell Display 

Generellt sett var åsikterna blandade för den visuella displayen. Den ansågs vara lättare att 

förstå än dem taktila men att det var svårt och förvirrande att använda sig av den. Vissa ansåg 

att den tog bort för mycket fokus från grundpanelen. Det var även lätt hänt att deltagarna 

missade framåt/bakåt-driften som uppstod med denna display samt att den horisontella driften 

kunde vara lite svår att tolka ibland. 

 

Enkel Display 

Denna display tyckte vissa deltagare var svår att avgöra vertikal drift med. Det handlade 

specifikt om när helikoptern ökade i vertikal drift, det var svårt att avgöra ifall driften uppstod 

upp eller ner. Vissa ansåg att denna display var bra eftersom deltagarna slapp fokusera på 

höjdmätaren samt att den inte störde koncentrationsförmågan. 

 

Rinnande Display 

Den rinnande displayen ansågs generellt vara bra fast något obehaglig i början. Den rinnande 

effekten (för vertikal drift) tar däremot över känslan av horisontell drift. Vissa deltagare tyckte 

den var lite förvirrande. En deltagare ansåg att denna taktila display var den enda som tydligt 

visade på vertikal drift gentemot resterande taktila displayer. 

 

Komplex Display 

Generellt inte en bra display enligt deltagarna. Vissa deltagare valde hellre att fokusera på 

grundpanelen än att tyda displayen. Den var tydlig men svår att förstå och korrigera efter.  Vid 

hög drift ansågs den bli mer av ett störmoment och blev svår att tyda. 

 

Upplevelse av att hovra? Någonting som var speciellt svårt/lätt? 

Deltagarna ansåg generellt att hovringen var svår i början, men att de snabbt lärde sig hur de 

skulle klara av det. Två deltagare ansåg att höjden var den svåraste driftavvikelsen att hålla. En 

deltagare ansåg att horisontell drift var svårast. Flera deltagare tyckte att de taktila var enklare 

att använda sig av under hovringen då den visuella störde ut övrig instrumentation. Vissa 

deltagare ansåg att det var svårt att känna och veta när helikoptern drev bakåt.  
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5. Diskussion 
Detta kapitel är uppdelat i två delar, där den första delen diskuterar studiens metod och 

utformning. I den andra delen diskuteras de redovisade resultaten samt dess betydelse för 

studien och tidigare presenterad teori. Slutligen redovisas en diskussion av studien med fokus 

på situationsmedvetenhet och representationsdesign. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Föreliggande studie valde att ha med deltagare som tidigare varit delaktiga i studier med FOIs 

helikoptersimulator. Orsaken till detta val av deltagare har att göra med att försöka minska den 

tid som går åt för att slutföra ett experiment. Detta eftersom deltagarnas arbetsbelastning är 

väldigt hög under experimentets gång och den del av experimentet som är lättast att reglera är 

träningsdelen som även är den delen som tar längst tid. Ju längre tid deltagarna sitter i 

simulatorn desto mer trötta blir de av det. Regleringen görs genom att återanvända tidigare 

deltagare som redan har någon form av erfarenhet av simulatorflygning, vilket i sin tur gör att 

träningen blir kortare. Eftersom det inte är deltagarna föreliggande studie tittar på utan 

deltagarnas tolkning av displayerna, finns det ingen betydelse för hur stor eller liten erfarenhet 

deltagarna har av helikoptersimulatorn. På samma sätt vore det mest optimala, i flertalet 

aspekter, att utföra detta experiment på utbildade helikopterpiloter då träningsdelen antagligen 

enbart hade bestått av att piloterna fått vänja sig vid helikoptermodellen och de skillnader som 

existerar mellan en faktisk helikopter och helikoptersimulatorn. Tyvärr är det svårt att få tag på 

en större mängd utbildade piloter, men återigen handlar studien om hur lätt eller svårt 

användaren har för att tolka displayerna som testas. 

Uppgiften att hovra har visat sig väldigt svår för de flesta deltagare i studien. Detta hade 

antagligen kunnat förbättras via längre och mer noggrann träning av deltagarna. Men på grund 

av belastningen som uppstår hos deltagarna och tröttheten över tid hade detta inte kunnat 

utföras vid enbart ett tillfälle. Lösningen hade krävt att deltagarna hade fått träning vid ett eller 

flera separata tillfällen och slutligen ett tillfälle där de testades på själva displayerna. På grund 

av tidsbrist var detta förslag inte möjligt. Återigen kan förslaget om att testa utbildade piloter 

lyftas då det hade varit en bättre lösning men inte möjligt enligt tidigare nämnd orsak. För att 

säkerhetsställa att träningen deltagarna fick under studien faktiskt gav resultat och lärde dem 

att hovra var de tvungna att godkännas på ett examinationsmoment. Under detta moment måste 

de hålla sig inom en horisontell och vertikal drift på 10 m/s under 30 sekunder på en höjd av 

8000 fot. I de fall en deltagare inte hade klarat av detta under en längre period fick de återgå till 

ytterligare träning. 

Höjden deltagarna startade på med varje display under experimentfasen var 8000 fot. Denna 

höjd valdes eftersom bristen på visuella referenser ökar ju högre upp en helikopter är i luften. 

Med andra ord har deltagaren svårare för att avgöra helikopterns position (lutning och hastighet 

åt ett visst håll) utifrån vad denne ser när den tittar ut från cockpiten. Studien grundar sig i 

fenomenet brownout där en helikopterpilot har väldigt dålig sikt utanför helikoptern på grund 

av den sand som virvlar upp. Tanken är att höjden och bristen på visuella referenser någorlunda 

ska efterlikna brownout-fenomenet. 

Ingen av de enkäterna i föreliggande studie är validerade enkäter och mäter inte någon specifik 

teori eller modell utan ställer endast frågor om deltagarens uppfattning och förståelse. Det går 
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därför inte att säga att frågorna är formulerade så att deltagarna förstår dem korrekt. Däremot 

har liknande enkäter används vid tidigare studier på FOI (Lif et al., 2014; Oskarsson et al., 2013) 

som behandlar deltagarnas perception av displayerna samt den mentala arbetsbelastningen. En 

annan orsak till varför enkäter används i föreliggande studie är för att det fungerar som ett 

komplement till de kvantitativa prestationsmåtten. Den ena typen av datainsamling kan visa på 

resultat som inte kan besvaras av den andra typen. Exempel på detta presenteras under 

resultatdiskussionen där resultatet från de kvantitativa prestationsmåtten inte stöds av prenav-

modellen medan de subjektiva skattningsmåtten till viss del gör det. Båda typerna av 

datainsamling skapar därför en helhet som annars inte kan uppnås med hjälp av enbart ena 

typen av data. 

Gällande valet av datainsamlingsmetod i studien skulle användningen av en intervjudel som 

komplement till enkäterna gett större djup och förståelse för deltagarnas åsikter om displayerna 

och studien i helhet. Intervjudelen hade kunnat bestå av korta intervjuer efter varje test av 

display, alternativt en längre intervju i slutet av experimentet. Det hade även varit intressant att 

se vad deltagarna fokuserar blicken på under användning av de fyra displayerna med hjälp av en 

ögonrörelsekamera för att vidare undersöka koherensproblemet (Bennett & Flach, 1997). 

Tanken är att deltagarna ska ha bra helhetsöversikt över grundpanelen, display med 

feedbackdrift samt den simulerade miljön (utanför cockpiten) för att simulera en realistisk 

flygsituation. Exempel på intressanta aspekter är huruvida deltagarna har lika stor koll på 

grundpanelen vid användning av den visuella displayen och hur mycket deltagare fäster blicken 

vid grundpanelen vid användning av de taktila displayerna. Det hade även varit intressant att se 

hur mycket fokus deltagarna ger den simulerade miljön.  

Slutligen användes filtrering av prestationsmåtten vid analys av resultatet. Detta bestämdes då 

många av deltagarna under vissa sekvenser tappade kontrollen över helikoptern som då hamnar 

i spinn. Vad som sker är att driftavvikelsen ökar eftersom deltagaren måste återfå kontrollen 

över helikoptern. När detta sker kan deltagaren återigen försöka minska på drift. Det innebär att 

medelvärdet i driftavvikelse för deltagaren är högre fastän deltagaren vid kontroll av 

helikoptern håller driftavvikelsen bra (Figur 22).  
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Figur 22. Driftavvikelse från noll i horisontell drift lateralt med Enkel taktil display under 120 sekunder. Den röda 

linjen markerar filtreringen där den lodräta linjen är kapningen av de fem första sekunderna och den vågräta linjen 

mellan 0 och -20/20 är filtreringen på 10 m/s. Det tillfälle där deltagaren tappar kontroll över helikoptern är den 

urklippta delen. 

 

Studiens syfte är att undersöka med vilken display deltagarna driver minst med, det vill säga, 

hur de tolkar displayerna för driftavvikelse. Alltså, inte att titta på hur bra deltagaren kan 

hantera simulatorn. Displayerna för driftavvikelse har maxutslag vid 10 m/s. Det betyder att 

deltagaren inte vet hur mycket drift helikoptern har vid 10 m/s i drift eller mer vilket gör att 

deltagaren inte kan tolka displayen. Läggs ett filter med gränsvärdet på 10 m/s kommer all data 

över 10 m/s tolkas om till det gränsvärdet. Anledningen till detta är att göra all data mer rent 

och representativt för studiens syfte. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Analys av prestationsmåtten visar inte på några signifikanta skillnader mellan den visuella 

displayen och de taktila displayerna vilket nödvändigtvis inte är negativt. Vad resultatet säger är 

att det inte finns några skillnader displayerna emellan, vilket kan tolkas som att de taktila 

displayerna är lika bra som den visuella displayen. Resultatet av horisontell drift fram/bak bör 

analyseras med försiktighet då medelavvikelsen i drift har varit som störst utifrån de tre 

prestationsmåtten. 

Resultateten av prestationsmåtten stödjer inte MRT-modellen (Wickens, 2008; Wickens et al., 

2013) om resursfördelning då det visar sig att taktil presentation fungerar lika bra som stöd 

under högt sensoriskt belastade situationer som vid användning av den visuella presentationen. 

Resultatet hade haft stöd av MRT-modellen om det hade visat sig vara enklare att använda sig av 

de taktila displayerna vid driftavvikelse. Detta eftersom det skulle finnas stöd för att den 

sensoriska överbelastningen är högre vid användning av den visuella displayen än vid de taktila 

displayerna. 



 34 

Prenav-modellen föreslår också användningen av taktila displayer då de potentiellt skulle hoppa 

över den kognitiva stegen fullständigt och därmed minska sensorisk och kognitiv överbelastning 

(Van Erp & Werkhoven, 2006; Van Veen & Van Erp, 2003; Van Erp et al., 2007). Detta kräver 

däremot att den taktila displayen måste vara enkel och lättförståelig då den bör vara intuitiv. Är 

den taktila displayen för komplex kräver det antagligen att deltagaren först måste lägga sin 

uppmärksamhet på den, sedan tolka den och slutligen handla därefter. Tyvärr säger inte 

analyserna från prestationsmåtten någonting om hur komplexiteten påverkar prestationen då 

det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de taktila displayerna. Däremot visar de 

subjektiva skattningarna i frågan om uppfattning och förståelse av displayerna att den komplexa 

är signifikant svårare att uppfatta och förstå än resterande taktila displayer (förutom den Enkla 

taktila i vertikal drift) då den antagligen är för komplex i användning. Detta tyder på att den inte 

är tillräckligt intuitiv då deltagarna måste, enligt prenav-modellen, gå via den kognitiva stegen 

för att utföra en handling. 

De subjektiva skattningarna från modalitetsenkäten visar att den visuella displayen generellt 

skattades vara enklare i användning men enbart signifikant bättre än den komplexa taktila 

displayen. Antagligen skattades den visuella displayen vara enklare än de taktila displayerna 

eftersom deltagarna inte har för vana att ta in feedback via vibrationer på kroppen och därmed 

finner en större vana i visuell feedback. I vissa fall skattades även den rinnande displayen 

signifikant bättre än den komplexa, vilket kan ha att göra med att komplexiteten i den komplexa 

displayen är för krånglig för att kunna användas på ett effektivt sätt. Däremot existerar ingen 

signifikant skillnad i helhetsuppfattning av displayerna och ingen signifikant skillnad i trygghet 

mellan displayerna vilket mest stämmer överens med analyserna från prestationsmåtten.  Detta 

visar på att de taktila återigen kan tolkas vara likvärdiga i trygghet som den visuella displayen. 

Slutligen skattar deltagarna den upplevda mentala arbetsbelastningen för varje display som 

relativt hög under hela experimentets gång vilket visar att uppgiften att hovra är väldigt 

krävande snarare än att belastningen enbart skulle bero på driftdisplayerna. 

 

5.2.1 Situationsmedvetenhet och dess betydelse för studien 

Enligt Endsley (1995) uppnås situationsmedvetenhet om dessa tre hierarkiska nivåer uppfylls: 

(1) uppfattning av situation, (2) förståelse av situation samt (3) framtida prediktion av situation. 

Föreliggande studie använder sig inte av validerade mått för mätning av situationsmedvetenhet 

utan existerar endast som en diskussionspunkt. Huruvida situationsmedvetenhet är applicerbar 

på deltagarna i föreliggande studie baserar sig på hur de klarar av uppgiften att hovra. Vid 

fullständig situationsmedvetenhet hovrar deltagarna och har minimal driftavvikelse med 

helikoptern. Studeras detta detaljmässigt måste deltagaren först ha bra översikt av 

simuleringsmiljön, instrumentationen och de olika reglage som existerar i helikoptersimulatorn 

(nivå 1). Sedan måste deltagaren förstå vad som sker i den givna situationen och det gör denne 

genom att tolka driftdisplayen samt tolka grundpanelen (nivå 2). Slutligen måste deltagaren 

kunna predicera hur helikoptern kommer bete sig baserat på konsekvenserna av deltagarens 

styrning av helikoptern (nivå 3). Baserat på resultatet från prestationsmåtten uppnår deltagare 

enbart första nivån, uppfattning av situationen, och möjligtvis ligger inom andra nivån, 

förståelse av situationen till viss grad. Anledning till att de inte uppnår fullständig 

situationsmedvetenhet inom simulatorflygningen har att göra med att deltagarna i flera fall 

tappar kontrollen över helikoptern. Det kan tolkas som att de inte är i stånd till att predicera 
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konsekvenserna av helikopterns beteende baserat på vilken handling deltagaren utför. När 

deltagaren tappar kontrollen över helikopter innebär det även att deltagaren inte har en 

förståelse av situationen då deltagarna tappar kontrollen över helikoptern som resultat av att 

helikoptern får drift bakåt. Antagligen har utbildade helikopterpiloter högre 

situationsmedvetenhet i en helikopter-simulator än deltagarna i föreliggande studie på grund av 

mer erfarenhet av helikopterflygning. 

 

5.2.2 Representationsdesign och dess betydelse för studien 

Representationsdesignen som formulerad av Bennett och Flach (1997) diskuterar två problem: 

koherensproblemet och korrespondensproblemet. Samtliga displayer tar ut precis samma 

information från domänen som i detta fall är den simulerade världen. Denna information är 

vertikal och horisontell driftavvikelse, vilket inte nödvändigtvis löser koherensproblemet men 

löser det till viss del. Däremot uppstår det korrespondensproblem med vissa displayer i 

föreliggande studie. Det uppkom en signifikant skillnad mellan vertikal och horisontell drift för 

den enkla taktila displayen där deltagarna ansåg det vara svårare att uppfatta och förstå vertikal 

drift än vad det var att uppfatta och förstå horisontell drift. En liknande signifikans fanns i frågan 

om hur svårt det var i uppfattning av att helikoptern drev. Detta visar på att designen av den 

enkla taktila displayen inte har löst korrespondensproblemet för vertikal drift på ett godtagbart 

sätt. Även den visuella displayen hade en signifikant skillnad mellan vertikal och horisontell drift 

i frågan om hur svårt det var att undvika drift med hjälp av informations-presentationen 

(displayen) där horisontell drift istället anses vara svårare än vertikal drift. Men trots denna 

signifikans är medelvärdet på horisontell drift högre på den visuella displayen (4,09±0,64) än 

resterande displayer. Korrespondensproblemet uppstår även för den komplexa taktila displayen 

som vid många av frågorna i modalitetsenkäten anses vara signifikant svårare att använda sig av 

i både vertikal och horisontell drift än resterande displayer. Detta tyder på att designen av den 

komplexa displayen var för svår för deltagarna för att kunna användas på ett effektivt och 

intuitivt sätt.  
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6. Slutsats 
Föreliggande studie visar på att det inte finns någon signifikant skillnad i prestation vid 

användning av de olika displayerna för drift. Trots detta kan resultatet ses som positivt då det 

visar att taktil display som informationspresentation för drift fungerar lika bra som den visuella 

displayen för drift. Detta i sin tur stöds till viss del av de tidigare redovisade modellerna om att 

ett taktilt förslag kan vara ett bra alternativ i högt belastade situationer. Resultat från enkätdata 

visar däremot att den komplexa taktila displayen skattas vara svårast vid användning. Med det 

menas att den komplexa displayen generellt skattades signifikant sämre än den visuella 

displayen samt den rinnande taktila displayen som i sin tur var de två högst skattade 

displayerna.  Detta kan tolkas som att komplexiteten i den komplexa displayen var för hög för att 

kunna användas på ett effektivt och intuitivt sätt. 

 

6.1 Framtida forskning 
Nästa steg inom området skulle antagligen vara att fortsätta utveckla och testa displayerna så att 

de på ett bättre sätt löser korrespondensproblemet som formulerat av Bennett och Flach (1997). 

Specifikt handlar det om att göra presentationen i horisontell drift och vertikal drift lika tydliga. 

Det skulle även vara intressant att se ifall det blir någon skillnad i resultatet mellan displayerna 

om utbildade piloter testade dem. Det hade även varit intressant att testa displayerna från 

föreliggande studie i antingen en simulerad brownout-situation eller en faktisk brownout-

situation. 
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Bilaga 1 - Bakgrundsenkät 

Bakgrundsenka t 

Datum&Tid: 

FP: försökskod [ ] 

 

1. Ålder___________ 

2. Kön □ Man  □ Kvinna 

3. Har du körkort? 

 □ Ja  □ Nej 

4. Har du något synfel? 

 □ Ja  □ Nej 

5. Om ja, vad och hur korrigeras det? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Har du någon hörselnedsättning? 

 □ Ja  □ Nej 

7. Om ja, vad och hur korrigeras det? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Har du deltagit i något annat försök med taktil presentation för en helikopter (presentation med 

känsel)? 

 □ Ja  □ Nej 

 

 

9. Har du någon pilotutbildning och/eller flygerfarenhet? 
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 □ Ja  □ Nej 

10. Om ja, vad och hur lång? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Hur stor erfarenhet av dataspel, t.ex. bilspel eller flygsimulatorer har du? 

Ingen          1          2          3          4          5          6          7           Mycket stor 

 

12. Mår du sämre än vanligt, t.ex. feber, huvudvärk, sömnbrist etc.? 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 
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Bilaga 2 - Modalitetsenkät 

Modalitetsenka t  

Datum&Tid: 

Omgång: 

Modalitet: 

FP: försökskod [ ] 

 

Sidledsdrift 

1 Hur svårt/lätt var det uppfatta att helikoptern drev i sidled? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

2. Hur noggrann upplevde du informationen om drift i sidled? 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

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

sidled? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

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

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

5. Hur svårt/lätt var det att undvika drift i sidled med informationspresentationen? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

 

Höjdledsdrift 

6. Hur svårt/lätt var det att uppfatta att helikoptern drev i höjdled? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

7. Hur noggrann upplevde du informationen om drift i höjdled? 

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 drift i 

höjdled? 



 43 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

9. Hur svårt/lätt var det att förstå informationspresentationen med avseende på drift i höjdled? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

10. Hur svårt/lätt var det att undvika drift i höjdled med informationspresentationen? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

 

Generellt 

11. Hur svårt/lätt upplevde du att det var att utföra uppgiften att hovra? 

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

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

Mycket svårt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket lätt 

13. Hur upplevde du din mentala arbetsbelastning? 

Mycket låg          1          2          3          4          5          6          7           Mycket hög 

14. Uppfattade du informationspresentationen om drift som helhet dåligt/bra? 

Mycket dåligt          1          2          3          4          5          6          7           Mycket bra 

15. Upplevde du informationspresentationen om drift som obehaglig? 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7          Väldigt mycket 

16. Upplevde du informationspresentationen om drift som störande? 

Inte alls         1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

17. Övriga kommentarer 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Slutenkät 

Slutenka t 

Datum&Tid: 

Testnummer: 

FPs försökskod [ ] 

1. Hur upplevde du det var att hovra? Var något speciellt svårt/lätt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Hur trygg kände du att du var med respektive display? 

2.1. Visuell display 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

2.2. Taktil Enkel 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

2.3. Taktil Rinnande 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

2.4. Taktil Komplex 

Inte alls          1          2          3          4          5          6          7           Väldigt mycket 

 

2.5. Vilka fördelar/nackdelar ser du med respektive display? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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3. Övriga kommentarer 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

/Försöksledaren 
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Upphovsrätt 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – från publiceringsdatum 
under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. 
All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera 
äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 
som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 
dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för 
upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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http://www.ep.liu.se/ 
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The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to 
download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-
commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this 
permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the copyright owner. 
The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and 
accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 
work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures 
for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: 
http://www.ep.liu.se/. 
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