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Navigera utan karta 
Uppmärksamhet vid navigering med vibrotaktilt  
gränssnitt jämfört med visuellt gränssnitt 
 
Sammanfattning 
 
Skulle det finnas fördelar med att byta ut visuella gränssnitt mot taktila för att hjälpa personer 
att navigera? I den här rapporten utvärderar vi hur bra våra testdeltagare var på att 
uppmärksamma sin omgivning under tiden som de navigerade med en av två, för syftet 
utvecklade, prototyper. Den ena fungerade som en mer traditionell kartapplikation för smarta 
telefoner och den andra gav instruktioner via vibrationer mot huden. Experimentet utfördes i 
experimentmiljö och resultatet visar att de som deltog experimentet, med ett vibrotaktilt 
navigationsgränssnitt presterade något bättre i ett påföljande arbetsminnestest, än de som löste 
uppgiften ett visuellt navigationsgränssnitt. Våra resultat ger indikationer på att den vibrotaktila 
prototypen var mindre kognitivt belastade än den visuella prototypen och därför kunde 
testdeltagare som använde det vibrotaktila gränssnittet vara mer uppmärksamma på sin 
omgivning. 
 
 

Navigate without a map 
Attention while navigating with a vibrotactile  
interface compared to a visual interface 
 
Abstract 
 
Would there be advantages in replacing visual interfaces with tactile interfaces in order to help 
people navigate? In this report, we evaluate how well our test participants pay attention to their 
surroundings while they navigate with one of two purpose-built prototypes. The first prototype 
imitates traditional map applications for smart phones while the other gives instructions via 
vibrations against the skin of the participant. The experiment was conducted in a laboratory 
setting and we show that those who underwent the experiment with the vibrotactile navigation 
interface performed slightly better in a subsequent memory test, than those who completed the 
task with a visual navigation interface. Our results indicate that the participants using the 
vibrotactile prototype experienced less cognitive load than the participants with the visual 
prototype. Therefore they were more aware of the environment. 
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1. Inledning 
I en studie av hur bra de visuella, audiella och taktila sinnet är på att lokalisera riktning så pekas 
synen ut som det dominerande sinnet för att uppfatta rum (Gori et al. 2014).  Enligt en teori, 
kallad Ventriloquist-effekten, tar synen dessutom ofta företräde över övriga sinnen (Warren et 
al. 1981). Men skulle inte ett annat sinne lika gärna kunna vara behjälpligt för att utföra vissa 
uppgifter där synen traditionellt är det primära sinnet som används?  Kan det finnas situationer 
där synen till och med är överflödig? 
 
I vår undersökning har vi valt att fokusera på en aktivitet där synens kapacitet skulle kunna vara 
överflödig - uppgiften att med ett gränssnitt, som en karta eller kartapplikation för smarta 
mobiltelefoner, navigera från en plats till en annan. Just kartapplikationer är idag ett vanligt 
hjälpmedel i dessa situationer, samtidigt är det en interaktionstung syssla som kräver frekvent 
agerande av användare. Dock skulle det kunna finnas flertalet fördelar med att friställa synen 
från just den uppgiften. Till exempel skulle implikationer kunna vara ökad trafiksäkerhet, 
avslappning och att underlätta för personer som har nedsatt syn. 
 
Vidare utforskar vi hur taktila signaler, informationsöverföring via känseln, kan användas för 
att stödja en fotgängare som navigerar från en punkt till en annan i jämförelse med visuella 
hjälpmedel. Taktila signaler finns idag som ett sätt att uppmärksamma användare på en 
händelse i smarta telefoner men även i kroppsnära teknik. Kroppsnära teknik avser klädesplagg 
och accessoarer med inbyggda datorer och sensorer. Några applikationer som finns på 
marknaden idag är smarta armband, klockor och glasögon. 
 
1.1. Begreppsdefinitioner 
Nedan definieras några begrepp som används i vår uppsats. 
 
Arbetsminne En persons förmåga att upprätthålla information under en kort 

tidsperiod. Arbetsminne beskrivs mer detaljerat i 2. Teori. 
 

Arbetsminnestest Det test vi har utformat för att mäta testdeltagares arbetsminne. 
Arbetsminnestestet beskrivs mer detaljerat i 3. Metod. 

Det taktila sinnet Det sinne hos människan som omfattar receptorer för beröring, 
värme, kyla, smärta samt tryck och vibrationer. 
 

Navigation Uppgiften att hitta mellan två olika platser där vägen mellan de 
båda innehåller vägskäl. 
 

Vibrotaktila signaler Navigationsinstruktioner i form av vibrationer som tas emot av 
användarens taktila sinne. 
 

Vibrotaktilt gränssnitt Den prototyp på ett hjälpmedel, baserat på vibrotaktila signaler, 
som vi byggt för att testdeltagare ska kunna lösa en 
navigationsuppgift. 
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Visuella signaler Instruktioner i form av grafik som användaren läser av med 
synen. 
 

Visuellt gränssnitt Den prototyp av ett hjälpmedel, baserat på visuella signaler, som 
vi byggt för att testdeltagare ska kunna lösa en 
navigationsuppgift. 

 
1.2. Syfte 
Med vår uppsats avser vi att göra tillägg till existerande forskning kring skärmlösa gränssnitt, 
speciellt som stöd för att hjälpa en fotgängare att navigera från punkt A till B. Detta är relevant 
med hänsyn till de eventuella fördelarna med att inte behöva förlita sig på en skärm och visuella 
interaktioner. 
  
Att utforska hur olika modaliteter kan användas för interaktion aktualiseras av den växande 
trenden med både kroppsnära teknik och Internet of Things. Inom ramen för utvecklingen 
uppstår nya möjligheter för produkter där en skärm inte behöver vara det primära gränssnittet. 
 
1.3. Problemformulering 
För att utvärdera om det taktila sinnet är lämpligt för att ersätta kartapplikationer har vi valt att 
jämföra det med ett vibrotaktilt gränssnitt för navigationsinstruktioner. Detta leder fram till vår 
problemformulering: 
 
Hur skiljer sig deltagares förmåga till uppmärksamhet på omvärlden medan de navigerar med 
hjälp av taktila respektive visuella gränssnitt? 
 
Vi besvarar problemformuleringen genom att ta fram två prototyper som sedan används som 
stöd för deltagare att lösa en navigationsuppgift: en med ett visuellt gränssnitt och en med 
vibrotaktila signaler. Parallellt med navigationsuppgiften får deltagarna en sekundär uppgift i 
form av ett arbetsminnestest. Med hjälp av detta vill vi besvara följande frågor: 
 

• Går det lika bra att navigera med hjälp av en prototyp som ger instruktioner i form av 
vibrotaktila signaler som med visuella signaler? 

• Finns det skillnader i det sätt deltagare agerar under tiden då de löser 
navigationsuppgiften? 

• Finns det skillnader i deltagares resultat på arbetsminnestestet? 
 

1.4. Hypoteser 
Vår hypotes är att informationsupptagningsförmågan hos det taktila sinnet är tillräckligt god 
för att en användare ska kunna tolka ett enkelt vibrotaktilt gränssnitt samt att lyfta blicken från 
traditionella visuella gränssnitt skulle kunna bidra till minskad belastning på arbetsminnet. Vi 
tror att navigering är en uppgift där ett visuellt gränssnitt med fördel skulle kunna ersättas med 
instruktioner från ett vibrotaktilt gränssnitt. Detta skulle kunna leda till en ökad säkerhet i och 
med att användare kan använda synen till att observera omvärlden istället. De skulle då ha större 
möjlighet att upptäcka eventuella hinder och faror när de navigerar i en stadsmiljö där 
exempelvis andra fotgängare, cyklister och fordon förekommer. 
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1.5. Avgränsningar 
I vår studie har vi använt oss av studenter från Medieteknikprogrammet som dels någon gång 
har använt en kartapplikation för att navigera, samt har fullt fungerande känsel och syn. Detta 
för att vi ville ha deltagare som är vana vid att använda digitala hjälpmedel samt att de alla skulle 
kunna uppfatta signaler från våra respektive prototyper. För att isolera de faktorer som vi ville 
undersöka är våra experiment också utförda i en experimentmiljö och inte ute i verkligheten. 
 
Vidare har vi valt att inte själva tillföra något kring utformningen av vibrotaktila signaler, istället 
stödjer vi oss på existerande forskning och denna beskrivs i 2.4 Tidigare forskning kring 
vibrotaktila signaler för navigering. 
  



4 
 

2. Teori 
 
2.1. Kognitiv belastning och arbetsminne 
Kognitiv belastning är ett mått på hur belastat en persons arbetsminne är vid ett givet ögonblick. 
Vid till exempel problemlösning belastas arbetsminnet mer och en hög belastning kan leda till 
att en person begår fel eller låser sig (Sweller 1988). Teorin  om kognitiv belastning kommer 
från utbildningspsykologins fält men även forskningen inom människa-datorinteraktion drar 
nytta av den vid design av gränssnitt. En studie visar hur ett gränssnitts design kan frigöra 
kapacitet i arbetsminnet samt minska den kognitiva belastningen och därmed också antalet 
misstag som en användare begår (Buettner 2013). 
 
Arbetsminne är ett komplext begrepp och dess kapacitet, hur många parallella enheter av 
information en person kan hålla i huvudet samtidigt, har i senare tids forskning inte bara visat 
sig skifta mycket mellan individer utan även variera beroende på vad det är som användaren 
behöver minnas. En äldre men enkel modell som diskuteras än idag, är The magical number 
seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information (Miller 1956). 
Studien argumenterar för att antalet enheter som en person kan hålla i arbetsminnet är ungefär 
sju. 
 
2.2. Det taktila sinnet 
För att motivera valet av just vibrotaktila signaler i den vibrotaktila prototypen följer här en kort 
översikt över det taktila sinnets karaktäristik. 
 
Taktil stimuli kan uppfattas olika beroende av dess styrka och var på huden en stimulus ges. 
Det går att med fingertopparna hitta oregelbundenheter vars storlek är en mikrometer i en 
annars slät yta, en förmåga som kan förstärkas om man använder vibrotaktil stimuli. Vibrationer 
mot huden är en typ av mekanisk stimulus till vilket huden har en hög känslighet. På grund av 
kognitiva begränsningar är det ändå lämpligt att högst ha 3-4 olika lägen hos en vibrotaktil 
stimulus för att kunna försäkra sig om att huden uppfattar dem som just olika lägen. Beroende 
av var på kroppen en taktil stimuli ges behöver avståndet mellan två stimuluspunkter vara olika 
stort för att avståndet ska gå att uppfatta. Huden på händerna har så hög känslighet att det 
räcker med några millimeters avstånd medans andra delar av kroppen kan kräva ett par 
centimeters avstånd för att kunna uppfatta en avståndsskillnad. Tidsavstånd mellan stimuli är 
inte lika beroende av platsen på huden utan tidsskillnader går att uppfatta på ett bra sätt ner till 
200 millisekunders tidsavstånd. (Cholewiak & Cholewiak 2010). 
 
Vidare har det taktila sinnet snabb responstid vilket har observerats i b.la. i Vibro-tactile & 
visual asynchronies. Sensitivity & consistency (Van Erp & Werkhoven 2004) där upplevelsen 
av tid mellan visuella och taktila stimulus jämförts. Studiens deltagare skulle jämföra längden 
av en ljusblinkning och en vibration mot huden. Vibrationerna upplevdes som 8,5% snabbare 
än en ljusblinkningen trots att signalerna i själva verket var lika långa. En annan studie där 
deltagarna skulle bestämma ett sandpappers grovhet visar på hur synen för just den uppgiften 
används mer som ett hjälpsinne. Deltagarnas prestationen ökade när deltagarna fick se sina 
händer och armar men inte själva sandpappret. Att se själva sandpappret hjälpte dock inte 
nämnvärt (Heller 1982). Detta visar att känseln är kapabel att hantera väldigt komplex 
information inom sitt, visserligen mer begränsade, upptagningsområde, exempelvis när det 
gäller texturer. 
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2.3. Navigation och mobiltelefoner 
Att fokusera på en skärm samtidigt som man går är ett exempel på en situation som kan 
resultera i ett fenomen som kallas oavsiktlig blindhet. Med oavsiktlig blindhet menas att man 
missar något ovanligt som förekommer i omgivningen för att man har sin uppmärksamhet på 
något annat. Ett tydligt exempel går att hitta i studien Did you see the unicycling clown? 
Inattentional blindness while walkning and talkning on a cell phone (Hyman et al. 2010) där 
personer som har gått över ett torg har observerats och därefter intervjuats. På torget befann sig 
en clown som cyklade på en enhjuling och deltagare tillfrågades om de hade sett något ovanligt 
när de gick över torget. Om det svarade ja fick de berätta vad de hade sett och om de svarade 
nej fick de den mer specifika frågan om de hade sett clownen på enhjulingen. Av de som gick 
över torget utan några distraktioner hade 51,3% sett clownen och motsvarande siffra för 
personer som under tiden de gick var distraherade av musik i hörlurar uppgick till 60,7%. Av 
personerna som använde en mobiltelefon under tiden de gick över torget svarade 25% ja på 
frågan om de hade sett clownen. Studien kunde också visa att personer som tittade på en 
mobiltelefon medan de gick över torget hälsade på andra personer i mindre utsträckning 
samtidigt som de gick långsammare, oftare var nära att krocka med andra personer och bytte 
gångriktning i högre utsträckning än personer i de andra grupperna. Detta resultat tyder på att 
användande av mobiltelefon när man går ökar risken för oavsiktlig blindhet. 
 
Det finns ett flertal studier som visar på att mobiltelefonanvändning kan utgöra en distraktion 
när man navigerar som fotgängare. Till exempel har antalet olyckor där någon av de inblandade 
är distraherade av en mobiltelefon ökat mellan år 2004 och 2010 (Nasar & Troyer 2013). Även 
den procentuella andelen av olyckor där både mobiltelefon och fotgängare är inblandade har 
ökat under perioden vilket antyder att det ökande antalet av olyckor inte bara skulle kunna bero 
på möjligheten att fler personer hade tillgång till mobiltelefon 2010 än 2004. Studier har också 
visat att personer som interagerar med en skärm, genom att exempelvis sms:a, gick långsammare 
och var mindre uppmärksamma på sin omgivning än personer som exempelvis lyssnade på 
musik i hörlurar eller pratade i telefon. Just sms:ande har i flera fall visat sig utgöra en större 
risk än både telefonsamtal och musiklyssning (Lamberg & Muratori 2012; Nasar et al. 2008). 
Något som skulle kunna förklaras med att visuella distraktioner kräver mer av användares 
kognitiva förmåga än vad exempelvis distraktioner i form av ljud gör. 
 
Ytterligare en faktor som kan påverka en persons förmåga att märka distraktioner är graden av 
komplexitet hos ett telefonsamtal. En studie visar att högre komplexitet på ett samtal gör att 
det tar längre tid för personer som kör bil att reagera på distraktioner i periferin. Det kan bero 
på att ett mer komplext samtal ökar personens kognitiva belastning vilket i sin tur gör att 
reaktionstiden blir längre (Patten et al. 2004). En studie (Strayer & Drews 2007) kunde påvisa 
att bilförare kunde se rakt på ett objekt utan att minnas det efteråt när de under tiden som 
objektet var synligt samtidigt var distraherade av ett telefonsamtal. Studien visade även att 
samtal mellan personer i en bil inte hade samma distraherande effekt som ett telefonsamtal med 
någon som befinner sig på annan plats. Resultaten från dessa studier tyder på att en ökad 
kognitiv belastning på grund av mobiltelefonanvändning kan öka risken för oavsiktlig blindhet 
i navigeringssituationer. 
         
Studien Mobile telephones, distracted attention, and pedestrian safety (Nasar et al. 2008) beskriver 
ett minnestest som har utförts på två grupper. Den ena gruppen gick längs en anvisad sträcka 
och pratade i telefon samtidigt. Den andra gruppen gick längs samma sträcka utan att prata i 
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telefon. Längs med vägen de gick fanns ett antal distraktioner i form av objekt som ej hörde 
hemma i den miljön, exempelvis ett papper på en vägg. När deltagarna hade gått hela sträckan 
fick de besvara ett minnestest där fyra varianter av varje distraktion presenterades, exempelvis 
ett papper på en vägg där texten bestod av olika ord i de olika varianterna. Anledningen till att 
flera alternativ gavs var att minimera risken att testdeltagaren får rätt på minnestestet enbart 
baserat på tur. Resultatet av minnestestet visade att de deltagare som inte pratade i telefon 
medan de gick presterade avsevärt mycket bättre på minnestestet. 
 
2.4. Tidigare forskning kring vibrotaktila signaler för 
navigering 
Viktiga parametrar för vibrotaktila signaler för informationsöverföring har undersökts av bland 
annat Jan B.F. van Erp och summerats i Guidelines for the Use of Vibro-Tactile Displays in Human 
Computer Interaction (van Erp 2002). Van Erp identifierar signalens amplitud, frekvens, timing 
och vibrationskällans placering mot huden. Studien uppmärksammar att kroppens känslighet 
för vibrationer varierar beroende på placeringen men fastslår att frekvenser mellan 200-250 Hz 
tjänar som godtagbara värden i de flesta fallen. Vidare rekommenderas att vibrationskällan 
fixeras mot kroppen och att hårlösa ytor på kroppen är att föredra framför sådana med mer 
behåring. 
 
I studien GentleGuide: An Exploration of Haptic Output for Indoors Pedestrian Guidance 
(Bosman et al. 2003) kunde man visa att vibrotaktila signaler är lämpliga att använda som 
vägledning när signalerna gäller höger, vänster och rakt fram. Studien konstaterade att det är 
mer lämpligt att ha två enheter som kan ge vibrotaktila signaler, en på varje handled, än att 
endast ha en enhet på en handled. Studien visade även att det var mer effektivt med vibrationer 
som signalerade hur användaren ska svänga snarare än att signalerna påpekade när användaren 
gick fel. När deras vibrotaktila prototyp sedan testades fick deltagare gå genom en byggnad, 
hälften med hjälp av den vibrotaktila prototypen och hälften navigerade med hjälp av skyltar i 
byggnaden. Det visade sig att deltagare som använde den vibrotaktila prototypen i genomsnitt 
gick snabbare än den andra gruppen och att majoriteten av de som gick fel någonstans på vägen 
var från gruppen som fick använda skyltar för att navigera. De visade även att det gav kortast 
inlärningskurva med signaler både i höger och vänster arm samt att den optimala tiden 
signallängden var 0.7 sekunder. Signalerna gavs med två meters marginal innan svängen skedde. 
Trots resultatet påpekas det att detta sätt att navigera hade en inlärningströskel, det tog tid för 
testpersonerna att förstå systemet. 
 
Studien A Tactile Compass for Eyes-Free Navigation (Pielot et al. 2011) jämför användare som 
navigerar med hjälp av vibrotaktila signaler från en telefon, visuella signaler från en telefon eller 
med båda typerna av signaler.. Både de vibrotaktila och de visuella signalerna var utformade för 
att efterlikna en kompass och förmedlade därför bland annat avstånd och riktning till målet. 
Deltagarna gick genom en skog från en punkt A till en annan punkt B och medan de gick 
räknade bänkar som de såg längs vägen. Resultatet visade att navigationsuppgiften gick snabbast 
att genomföra med enbart visuella signaler, följt av båda typer av signaler. Längst tid tog det för 
deltagare som enbart fått använda vibrotaktila signaler. Användare som navigerade med enbart 
vibrotaktila signaler upptäckte i genomsnitt flest bänkar och framförallt ägnade de mindre tid 
åt att interagera med sitt hjälpmedel. 
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3. Metod 
Eftersom Bosman et al. (2003) har kunnat visa att vibrotaktila signaler är tillräckliga för att 
kunna förmedla om deltagaren ska gå höger, vänster eller rakt fram fokuserar experimentet i 
högre grad på att jämföra skillnader i förmåga till uppmärksamhet på sin omgivning, mellan två 
grupper som löser samma navigationsuppgift med antingen vibrotaktilt eller visuellt gränssnitt. 
 
Inspirerade av studien A Tactile Compass for Eyes-Free Navigation (Pielot et al. 2011) och teorin 
kring ouppmärksam blindhet och kognitiv belastning ville vi mäta i vilken utsträckning 
deltagarna uppfattar distraktioner i sin omgivning när de navigerar. Därför fick deltagarna lösa 
en navigationsuppgift samtidigt som det under tiden förekom distraktioner i form av ett 
bildspel. Efter att de hade löst uppgiften fick de uppge vilka av bilderna i ett bildspel som de 
hade noterat. 
 
3.1. Pilotstudie 
I en pilotstudie undersöktes hur våra instruktioner(se bilaga 1) tolkades av en deltagare. 
Deltagaren i pilotstudien gick igenom labyrinten utan att se upp från golvet överhuvudtaget och 
uppgav sedan i arbetsminnestestet att denne inte hade sett någon av de bilder som visades under 
tiden. Efter denna pilotstudie ändrades instruktionerna för att tydliggöra att de även skulle hålla 
uppsikt på distraktionerna. 
 
3.2. Deltagare 
Till vår undersökning använde vi 16 stycken testdeltagare i åldrarna 20-26, varav 4 kvinnor och 
12 män. Majoriteten av deltagare (11 stycken) är kamrater från årskurs 1-3 på 
civilingenjörsprogrammet i Medieteknik och de deltog inom ramen för den gemensamma 
kursen Programintegrerande kurs i medieteknik där ett moment är att delta i sina 
medstudenters kandidatexamensundersökningar. Övriga testpersoner rekryterades bland 
vänner från diverse program på KTH. 
 
3.3. Experimentets delar 
Experimentet hade tre delar, en navigationsuppgift, ett arbetsminnestest och en semi-
strukturerad intervju. Varje deltagare utförde experimentet enskilt utan någon annan deltagare 
närvarande i rummet. Två testledare befann sig i rummet under hela experimentets 
genomförande. Den ena testledaren gav instruktioner till navigationsuppgiften och monterade 
prototypen. Den andra testledaren gav instruktioner till arbetsminnestestet, höll i intervjun 
samt skickade signalerna för det vibrotaktila gränssnittet. Ena hälften av deltagarna genomförde 
experimentet med en visuell prototyp och den andra hälften med en vibrotaktil prototyp. 
 
Deltagarna fick gå igenom en labyrint innehållande vägskäl där de skulle gå höger, vänster eller 
rakt fram. Deltagarna fick vägvalssignaler från den prototyp de blivit tilldelade och signalerna 
var antingen i form av en karta eller vibrationssignaler till handlederna. Deltagare som använde 
det visuella gränssnittet fick klicka fram sina instruktioner på en mobiltelefon när de befann sig 
vid ett vägskäl. För deltagare som använde det vibrotaktila gränssnittet skickade istället en 
testledare en signal när deltagaren befann sig vid ett vägskäl. Mer detaljerade beskrivningar av 
båda prototyper och utformningen av signaler återfinns i 4. Prototyper. Under tiden som varje 
deltagare gick genom labyrinten förkom distraktioner som var en del av det efterföljande 
arbetsminnestestet. 
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Alla deltagarna filmades i samband med att de löste navigationsuppgiften och från det 
materialet har vi kunnat göra ytterligare observationer kring skillnader och likheter i hur 
uppgiften lösts beroende på vilket gränssnitt som använts. 
 
3.3.1. Navigationsuppgift 
För att säkerställa att alla deltagare fick samma instruktioner förbereddes dessa på förhand och 
inför försöket lästes de upp av testledarna (se bilaga 1). De ledsagades sedan till labyrintens start 
och fick klartecken för att börja gå samtidigt som bildspelet startade. I instruktionerna ingick 
anvisningen att deltagarna  även skulle hålla uppsikt över ett bildspel som rullade i bakgrunden. 
 
Bildspelet bestod av tio bilder där alla bilder föreställde olika djur. Det var alltid ett djur i varje 
bild och varje bild förekom en gång i en bestämd ordning som var densamma för samtliga 
deltagare. Visningstiden för varje bild sattes till fyra sekunder per bild för att säkra att de flesta 
av deltagarna skulle se sju bilder eller fler i enlighet med (Miller 1956), oavsett vilken prototyp 
de använde. Detta för att labyrinten skulle ta så lång tid att navigera igenom att deltagarna 
kunde förväntas nå det teoretiska maximum för antal enheter som är möjliga att minnas. 
Avsikten var att kompensera för den skillnad i genomsnittlig tidsåtgång som förväntades uppstå 
mellan grupperna som följd av gränssnittens olika utformning. 
 
Djuren på bilderna var i tur och ordning fotografier av: katt, björn, hund, elefant, fisk, häst, apa, 
giraff, kanin och sköldpadda. Bilder på djur valdes för att ha neutrala bilder som föreställde 
konkreta objekt som testdeltagaren kunde relatera till. Dessutom skulle de också enkelt kunna 
varieras i experimentets andra del.  
 
Labyrinten illustrerades med svart eltejp på golvet i rummet där experimentet genomfördes. 
Den konstruerades på så sätt att deltagarna aldrig skulle ha ryggen helt mot bildspelet. Istället 
hade de alltid bildspelet rakt framför sig eller i 90 graders vinkel till vänster eller höger. Varje 
vägskäl där de skulle få en vägvalssignal var markerat med ett kryss gjort av svart eltejp. 
 

 
Figur 1 - Labyrintens utformning 

Efter att experimenten var avslutade gjordes observationer utifrån det filmade materialet enligt 
följande ramverk: 
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• Rörelsemönster: Hur regelbundet rör sig testdeltagarna i labyrinten?  
• Tempo: Vilket tempo håller testdeltagarna 
• Blick: Hur rör sig testdeltagarnas blick mellan bildspel, labyrint och gränssnitt? 
• Metodik: Finns de skillnader i hur testdeltagarna tar sig an uppgiften rent metodiskt? 
• Labyrinten: Vilka platser i labyrinten verkar uppfattas som svåra respektive lätta?  

 
3.3.2. Arbetsminnestest 
Arbetsminnestestets utformning var inspirerat av studien Mobile telephones, distracted attention, 
and pedestrian safety (Nasar et al. 2008). I studien visades flera varianter av samma distraktion 
för att minimera risken att testdeltagare kunde få rätt på minnestestet enbart baserat på tur. 
 
Efter att deltagarna hade genomgått navigationsuppgiften blev de hänvisade till en dator där de 
fick besvara en enkät. I enkäten fick de först frågan “Såg du en bild på en katt?”. På nästa sida 
visades tre olika bilder som alla föreställde en katt i olika miljöer. Om de hade svarat ja på den 
första frågan skulle de på nästa sida av enkäten uppge vilken bild på ett katt som de hade sett. 
Detta upprepades sedan för alla olika djur som förekom i bildspelet. På enkätens sista sida fick 
de uppge sitt kön, sin ålder och hur ofta de använde kartapplikationer. 
 
3.3.3. Semi-strukturerad intervju 
Experimentets sista del utgjordes av en semi-strukturerad intervju där samtliga deltagare fick 
samma grundfrågor men där det fanns utrymme att ställa fler frågor beroende på deltagarnas 
initiala svar. Grundfrågorna som samtliga deltagare fick var: 
 

• Hur tyckte du att det var att tyda instruktionerna du fick? 
• Hur tycker du att det gick att komma ihåg bilderna? 
• Hur svårt var det att hålla koll på väggarna i labyrinten så att du inte gick utanför? 
• Har du använt Google Maps eller liknande? På vilket sätt skiljde sig den här prototypen 

från det? 
 
Syftet med intervjun var delvis att få en uppfattning av hur deltagarna upplevde prototypen och 
sin prestation av både navigationsuppgiften och arbetsminnestestet men även att kunna 
identifiera felkällor i experimentdesignen. Deltagarna fick ingen information om vad som 
undersöktes innan de hade deltagit i experimentet. När experimentet var över var de dock 
välkomna att ställa frågor om undersökningen. Innan de lämnade rummet blev de också 
uppmanade att inte diskutera experimentets eller undersökningens innehåll med någon 
utomstående. Detta för att andra testdeltagares resultat inte skulle påverkas av att de hade fått 
information experimentets upplägg på förhand. 
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4. Prototyper 
 
4.1. Prototyp med vibrotaktilt gränssnitt 
Här beskrivs kretsen och programmet som användes till prototypen med vibrotaktila signaler. 
Prototypen är till stor del utformad efter den prototyp som beskrivs i studien GentleGuide: An 
Exploration of Haptic Output for Indoors Pedestrian Guidance (Bosman et al. 2003) och utifrån 
riktlinjerna från Guidelines for the Use of Vibro-Tactile Displays in Human Computer Interaction 
(van Erp, 2002).  
 
Därav fattades designbesluten att ha två vibrationskällor, en på höger sida om kroppen, som 
betecknade högersväng och en på vänster sida, som betecknade vänstersväng.  Parallella signaler 
från både vänster och höger valdes för instruktionen att testdeltagaren skulle gå rakt fram. 
Signallängden för samtliga tre valdes till 0,7 sekunder (700 ms) och de två vibrationsmotorer 
som användes fixerades med tunt tyg på insidan av två svettband. Under experimentet 
monterades sedan svettbanden på användarens armar med motorerna fixerade mot undersidan 
av handleden, en kroppsyta som valdes för att undvika kroppsbehåring och för att det av oss 
bedömdes som ett bra val ur komfortsynpunkt.   
 
För att kunna kontrollera motorerna användes en mikrokontroller av typen Arduino Uno 
tillsammans med en Arduino WiFi Shield. Tillverkarens egna kodbibliotek möjliggör att 
mikrokontrollern kunde köra en server vilken kunde anslutas till med hjälp av en vanlig 
webbläsare på samma nätverk. En enkel webbsida gav därefter testledarna möjligheten att 
kontrollera när signalerna för vänster, höger och rakt fram skulle skickas. 
 
Vibrationsmotorerna var av typen Solarbotics VPM2 Vibrating Disk Motor som enligt 
produktbladet (se bilaga 2) har tomgångsvarvtalet 12000 rpm vid 3 volt. Motorerna matades 
med 3,3 volt och som följd av att tomgångsvarvtalet är proportionellt mot ankarspänningen fick 
gavs således ett varvtal på 13200 rpm, eller 220 Hz, ett värde som passar väl in med de riktlinjer 
Van Erp beskriver. 
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Figur 2 - Kopplingsschema för prototyp med vibrotaktilt gränssnitt 

 

 
Figur 3 - Fotografi av hur prototypen med vibrotaktilt gränssnitt såg ut på en användare 

 
 
4.2. Prototyp med visuellt gränssnitt 
Eftersom vårt experiment ägde rum i en artificiell miljö som inte finns i någon beständig form 
konstruerade vi en prototyp av en kartapplikation specifikt för vår plats. Prototypen 
konstruerades som imitation av ett läge i Google Maps där användaren får instruktioner för att 
hitta till sin destination med både auditiv feedback och visuella signaler i varje vägskäl. Vår 
prototyp är avgränsad till enbart de visuella signalerna och består av en grafisk representation 
av labyrinten. 
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Figur 4 - Det läge i Google Maps som inspirerade vårt visuella gränssnitt 

I utformningen av det visuella hjälpmedlet ställdes två krav. Dels skulle det efterlikna hur den 
vibrotaktila prototypen fungerar, att instruktioner ges vid vägskäl och då enbart i form av 
riktning. Detta med avsikten att göra de båda gränssnitten jämförbara. Dessutom skulle det 
efterlikna en funktionalitet som redan var känd av deltagarna varför det specifika läget från 
Google Maps valdes (se figur 4). 
 
Prototypen är en webbsida som kördes på en smartphone med en 4,7” touchskärm. Webbsidan 
är byggd med HTML, CSS och JavaScript-biblioteket Swiper. Varje instruktion är en bild som 
fyller hela skärmen och Swiper gör det möjligt för användaren att dra i sidled på skärmen för 
att få fram nästa instruktion. Det var även möjligt att trycka på pilar till vänster och höger för 
att byta instruktion. 
 

 
Figur 5 - En vy från prototypen med visuellt gränssnitt 
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5. Resultat 
 
5.1. Kvantitativa mått 
16 deltagare deltog i experimentet varav två av dem är strukna från den kvantitativa delen av 
resultaten på grund av tekniska problem och/eller missuppfattningar. Dessa fall tas upp igen 
senare i avsnittet om metodkritik. Hälften av deltagarna fick utföra uppgiften med hjälp av det 
visuella hjälpmedlet och den andra hälften fick utföra samma uppgift med hjälp av det 
vibrotaktila hjälpmedlet.  
 
5.1.1. Deltagares individuella resultat 
Följande diagram visar individuella resultat från deltagare som fick navigera genom labyrinten 
med hjälp av de två olika hjälpmedlen. “Visade bilder” anger hur många bilder som hann visas 
under tiden som deltagaren löste navigationsuppgiften och är därmed det maximala antalet 
bilder respektive deltagare hade möjlighet att se. “Observerade bilder” anger antalet bilder som 
respektive deltagare angav att de hade observerat i den efterföljande enkäten. “Korrekt 
identifierade bilder” visar hur många bilder som deltagaren identifierade korrekt i den 
efterföljande enkäten. 
 

 
Figur 6 -  Deltagares individuella resultat med vibrotaktilt gränssnitt 

 

 
Figur 7- Deltagares individuella resultat med visuellt gränssnitt 
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Följande låddiagram visar den tidsåtgång det tog för respektive deltagare att genomföra 
navigationsuppgiften uppdelat efter respektive gränssnitt. I låddiagrammet betecknar 
rektangeln de övre och undre kvartilerna separerade av ett vågrätt streck som representerar 
medianen. De övriga två vågräta strecken betecknar minimum och maximum. 
 
  

 
Figur 8 - Låddiagram för deltagares tidsåtgång uppdelat efter respektive hjälpmedel 

 
5.1.2. Jämförelse mellan de två grupperna 
Följande två diagram visar jämförelser mellan resultaten för respektive gränssnitt. 
 
Följande låddiagram visar hur många procent av bilderna som visades medan varje deltagare 
gick genom labyrinten och som han eller hon uppgav sig ha observerat. Den vänstra lådan visar 
resultaten för deltagare som fick använda det vibrotaktila gränssnittet och den högra lådan visar 
resultaten för deltagare som fick använda det visuella gränssnittet. 
 
Varje deltagares index är beräknat enligt följande: 
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Figur 9 – Låddiagram för andel observerade bilder för respektive gränssnitt 

 
Följande låddiagrammet visar hur många procent av bilderna som varje deltagare korrekt kunde 
identifiera av det totala antal bilder som visades under tiden de navigerade genom labyrinten. 
Den vänstra lådan visar resultaten för deltagare som fick använda det vibrotaktila gränssnittet 
och den högra lådan visar resultaten för deltagare som fick använda det visuella gränssnittet. 
 
Varje deltagares index är beräknat enligt följande: 
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Figur 10 - Låddiagram för andel korrekt identifierade bilder för respektive gränssnitt 
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5.2. Kvalitativa mått 
 
5.2.1. Observationer 
Under tiden som deltagarna navigerade sig igenom labyrinten filmades de med en fast placerad 
kamera. Ur det filmade materialet går följande tendenser att urskilja. 
 

• Deltagare som fick använda det visuella gränssnittet höll ett mer oregelbundet tempo 
än deltagare som fick använda det vibrotaktila gränssnittet. Detta gick att se genom att 
de ofta stannade vid vägskälen, tittade på gränssnittet och sedan på vägen för att sedan 
fortsätta att navigera medan deltagare som fick använda det vibrotaktila hjälpmedlet inte 
stannade för att ta reda på eller tolka signalen. 
 

• Deltagare som använde det visuella hjälpmedlet tittade ner i större utsträckning än 
deltagare med det vibrotaktila hjälpmedlet. Många av dem tittade ner på gränssnittet 
under stora delar av tiden även då de inte befann sig vid ett vägskäl och därför inte 
behövde hämta eller tolka en signal. 

 
• Flertalet av deltagarna som använde det vibrotaktila hjälpmedlet navigerade genom 

labyrinten utan att de tittade ner en enda gång. 
 

• Det går att se att deltagare, oavsett gränssnitt, presterar bättre på arbetsminnestestet ju 
mer regelbundet tempo de höll när de navigerade genom labyrinten. 

 
• Två deltagare, en från vardera grupp, gick fel i labyrinten. I båda fallen skedde misstaget 

vid samma vägskäl och man kan därför konstatera att detta var ett särskilt svårt ställe i 
labyrinten. 

 
5.2.2. Intervjuer 
 
5.2.2.1. Deltagare med visuellt gränssnitt 
Av de deltagare som navigerade igenom labyrinten med det visuella hjälpmedlet uppgav de 
flesta att det visuella gränssnittet var lätt att förstå efter en stunds användande, en deltagare sa 
“Dom var lite knepiga först… Men sen när jag förstod hur jag skulle tolka dom så vart det lite lättare”. 
En annan deltagare sa “Det var svårt att kolla på skärmen samtidigt”. 
 
En deltagare uppgav att det kändes enkelt att hålla koll på bilderna, två deltagare upplevde att 
svårighetsgraden varierade genom labyrinten och tre sa att de tyckte att det var väldigt svårt. En 
deltagare sa att “jag var överraskad av hur många bilder som jag hade missat” och en annan 
deltagare sa “Nej, men när jag väl kom på… Vid fisken ungefär så tittade jag upp och sen gick det rätt 
bra. Jag glömde bort att jag skulle kolla i början… “. 
 
Fem deltagare upplevde att det “inte var svårt” att hålla uppsikt på labyrintens väggar. Övriga 
deltagare uttryckte att det inte var några problem med att hålla uppsikt på väggarna varav en 
deltagare poängterade att det var svårare att hålla uppsikt på bilderna, “Nej… Svårare med 
djuren”. 
 
När deltagarna fick jämföra det visuella hjälpmedlet de fått använda sig av med upplevelsen av 
att använda kartapplikationer sin finns på marknaden uppgav en majoritet att den stora 
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skillnaden låg i den helhetsbild som de får av översiktsvyn i kartapplikationer men som saknades 
i undersökningen. En deltagare sa “på Google Maps ser du ju hur du ska gå och kan zooma ut och se 
större och så. Om den här hade ritat vägen så hade det varit lättare.“. Två deltagare lyfte även 
positionering som en uppskattad funktion som saknades i det visuella hjälpmedlet, “Skillnaden 
är ju att den här kartan har ju inte tracker på samma sätt. Den vet inte om jag har tagit rätt väg, den 
säger vad som är nästa du ska göra och litar blint på att jag har gjort det”. 
 
5.2.2.2. Deltagare med vibrotaktilt gränssnitt 
Av deltagare som navigerade med vibrotaktilt gränssnitt uppgav samtliga att de tyckte att det 
var enkelt att tyda de vibrotaktila signalerna som de fick, men två deltagare uppgav även att det 
ibland kunde vara svårt att förstå om de skulle svänga 90 eller 180 grader. 
 
Sex deltagare sa att de tyckte att det var enkelt eller relativt enkelt att hålla koll på bilderna. Av 
de återstående två deltagare sa en av dem senare under sin intervju att hen blev osäker på 
instruktionerna. “Någonstans i mitten blev jag osäker på hur mycket jag skulle kolla ner och hur mycket 
jag skulle gå bara efter vibrationerna. Eller om jag skulle använda vibrationerna som assistans liksom. 
Så jag gick över någon linje på slutet för då tänkte jag; “Nu ska jag bara gå efter vibrationerna.” Och 
då blev det knasigt.” Citatet är hämtat från den deltagaren som använde det vibrotaktila 
gränssnittet och navigerade fel. 
 
Sex deltagare lyfte även att de upplevde det enkelt att hålla koll på labyrintens väggar varav en 
deltagare sa att hen “inte lade någon tid på att hålla koll på det” och en annan deltagare uppgav 
att hen “tror dock att resultatet påverkades av att jag var tvungen att titta ner”. 
 
När deltagarna fick prata om skillnaderna mellan det vibrotaktila hjälpmedlet och användning 
av kartappar lyfte flera deltagare fördelen med ett ökat fokus på sin omgivning med hjälp av det 
vibrotaktila hjälpmedlet. En deltagare sa “Man behöver ju inte stå och kolla direkt på skärmen. Med 
det här skulle man ju kunna slippa det, och inte gå in i folk.” och en annan sa “Man kunde ju samtidigt 
ha fokus på något annat vilket är en väldig fördel om man ska försöka gå, navigera och samtidigt hålla 
koll på allting runtomkring“. Flera deltagare talade även om hur de brukar navigera med hjälp av 
kartapplikationer, en deltagare sa “När jag går med Maps så tittar jag alltid efter vilka korsningar 
och nästa korsning jag ska göra något i är den här. Så jag måste alltid ta fram mobilen i varje korsning” 
och en annan deltagare “För när jag använder Maps, som jag oftast gör, för jag hittar aldrig. Då 
kollar jag på kartan såhär och sen lägger jag ner mobilen igen. Och så måste jag ta upp den hela tiden 
när jag tappar bort mig. Eller så kollar jag bara blint på skärmen, och kollar inte på omgivningen.”. 
 
Tre deltagare lyfte även betydelsen av noggrannhet och stabilitet hos ett gränssnitt med 
exklusivt vibrotaktila signaler, om ett sådant skulle nå marknaden. En deltagare sa bland annat 
“Det beror på hur accurate den är. Om jag verkligen kommer till ett gatuhörn och den vibrerar höger, 
då är det tydligt. Men om det skulle vara en delay så skulle det vara problematiskt.” Och en annan 
deltagare sa “Om man vet att appen är säker hela tiden så skulle det ju vara lättare… Man behöver 
ju inte stå och kolla direkt på skärmen”. 
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6. Diskussion 
 
6.1. Navigationsuppgiften 
Ur resultatet går det att utläsa att deltagare som navigerade med vibrotaktilt gränssnitt i 
genomsnitt behövde kortare tid för att lösa navigationsuppgiften och att de höll ett mer 
regelbundet tempo än deltagare som använde det visuella hjälpmedlet. Samtliga deltagare som 
navigerade med det vibrotaktila gränssnittet uppgav att de tyckte att signalerna från gränssnittet 
var enkla att tolka medan majoriteten av deltagarna som använde det visuella hjälpmedlet 
uppgav att de tog ett tag för dem att förstå signalerna men att de sedan snabbt uppfattade dem 
som enkla att förstå. Vi diskuterar mer kring detta under avsnitt 7.4, metodkritik. Att dessa 
deltagare höll ett mer oregelbundet tempo och tittade ner på golvet och/eller det visuella 
hjälpmedlet skulle delvis kunna förklaras med att de till en början var mer osäkra på uppgiften. 
Att våra observationer visar att ingen deltagare gör någon drastisk förändring i sitt beteende 
under uppgiftens gång gör ändå att vi tolkar resultaten som ett tecken på att deltagarna höll stor 
uppmärksamhet på det visuella hjälpmedlet och att det gjorde dem mindre uppmärksamma i 
situationen. Att deltagarna var mindre uppmärksamma styrks också av den kvantitativa måttet 
från arbetsminnestestet.  
 
6.2. Arbetsminnestestet 
I figur 9 redovisades hur många distraktioner som deltagarna uppgav sig ha sett. Här ser vi hur 
gruppen av deltagare som gick labyrinten med den vibrotaktila prototypen presterade bättre och 
mindes fler bilder. Detta ser vi som ett belägg för att deras kognitiva belastning var lägre än hos 
den andra gruppen och att de därför hade större andel ledig kapacitet att ägna åt bildspelet. Vi 
ser dock att båda grupperna hade samma max-värde och att den vibrotaktila gruppens median 
ligger högre samtidigt som den visuella gruppens variationsbredd är betydligt större. Detta leder 
till en viss osäkerhet kring tillförlitligheten hos resultaten i gruppen som gick med den visuella 
prototypen. Trots detta kan vi se att kvartilavstånden är ungefär likvärdiga för båda grupperna, 
vilket talar för vårt resultat. 
 
I figur 10 redovisas hur många av distraktionerna som deltagarna inte bara hade sett utan även 
kunde korrekt identifiera när de presenterades med alternativ. Ingen deltagare uppnådde 100 
% rätt i det här momentet vilket kan tyda antingen på att de glömt eller att det förekommit att 
de trott sig ha sett något som de faktiskt inte såg. Detta understryks ytterligare av att lådorna 
generellt ligger lägre i diagrammet och skulle möjligtvis kunna tyda på att deltagarna i båda 
grupperna har överskattat sitt minne. När valen endast består av ja och nej tror vi att det kan 
vara enkelt att väja ja på förnimmelse. Eftersom kvartilavstånden är fortsatt ungefärligt 
likvärdiga och trenden vad gäller median och kvartilavstånd är tydlig bedömer vi ändå  att 
resultatet är tillräckligt tillförlitligt för att vår specifika frågeställning. 
 
6.3. Påverkan på den kognitiva belastningen 
Deltagarnas resultat i arbetsminnestest, deras svar i intervjun samt de observationer vi gjorde 
pekar alla på att uppgiften var svårare att lösa med det visuella hjälpmedlet. Vi tolkar det som 
en indikation på att det visuella hjälpmedlet var mer kognitivt belastande för deltagarna än vad 
det vibrotaktila gränssnittet var. Att de båda grupperna i lika stor utsträckning klarade av att 
lösa navigationsuppgiften, även om det generellt sett gick snabbare med det vibrotaktila 
gränssnittet, ser vi som en indikation på att de vibrotaktila signalerna var tillräckliga för att lösa 
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uppgiften. Dessa resultat pekar på att det visuella hjälpmedlet ger en onödigt stor kognitiv 
belastning och därför inte behövs i den här situationen. Detta eftersom det vibrotaktila 
hjälpmedlet, trots sin låga komplexitet, är tillräckligt för att lösa uppgiften samtidigt som det 
leder till bättre resultat i arbetsminnestestet. 
 
Studien A Tactile Compass for Eyes-Free Navigation (Pielot et al. 2011) jämför också en visuell 
och en vibrotaktil lösning för navigation. Den studien har flera skillnader i jämförelse med vår 
studie, framförallt att den vibrotaktila signalen kom från en mobiltelefon som fungerade som 
en kompass och att experimentet ägde rum i verkligheten istället för en experimentmiljö. 
Resultatet från studien visar att det tog deltagarna i genomsnitt 22 % längre tid att navigera 
med det vibrotaktila hjälpmedlet än med det visuella, som var i form av en digital kompass. I 
deras arbetsminnestest presterade deltagarna som navigerade med den vibrotaktila lösningen 
bättre, om än inte med stor marginal. 
 
Vi drar slutsatsen att skillnaden i våra resultat mellan grupperna beror av att deltagarna som 
använde den vibrotaktila lösningen i vår studie var mindre kognitivt belastade än deltagarna i 
studien A Tactile Compass for Eyes-Free Navigation. Detta eftersom dessa deltagare fortfarande 
behövde interagera med en mobiltelefon för att få signalen snarare än i vårt fall där signalen 
automatiskt dök upp vid rätt tillfälle. 
 
Hos oss behövde de som gick med visuella signaler interagera med ett objekt, precis som de 
hade gjort om de navigerat med en konventionell kartapplikation. De som gick med vibrotaktila 
signaler behövde inte interagera med ett fysiskt objekt, de hade en syssla mindre att tänka på, 
vilket skulle kunna förklara varför de i genomsnitt slutförde uppgiften snabbare. 
 
6.4. Beteende i vardagliga situationer 
Under intervjuerna fick deltagarna frågan om att jämföra det hjälpmedlet de precis fått använda 
med deras vardagliga användning av vanliga kartapplikationer som Google Maps och Apple 
Maps. Flera av deltagarna som fått använda det vibrotaktila hjälpmedlet lyfte fördelarna med 
att de upplevde ett ökat fokus med det vibrotaktila hjälpmedlet. De gav exempel på fördelar 
som att undvika att gå in i andra människor och kunna ha bättre koll på sin omgivning medan 
de navigerar. Två deltagare beskrev sina respektive tillvägagångssätt att navigera med 
kartapplikationer likartat med det beteende vi kunde observera hos deltagarna som använde det 
visuella hjälpmedlet. Dessa deltagare berättade att de vid varje korsning behövde ta fram 
kartapplikationen för att få nästa instruktion och att de tittade blint på skärmen, utan någon 
koll på sin omgivning. 
 
Tidigare studier (Lamberg & Muratori 2012, Nasar et al. 2008) har visat att användning av 
mobiltelefon, i synnerhet då användaren interagerar med de visuella gränssnitten, ökar risken 
för att fotgängare ska bete sig på ett sätt som utsätter dem för fara medan de navigerar. Vi ser 
att även våra resultat tyder på detta eftersom de deltagare som använde det visuella hjälpmedlet 
visade samma tecken på ouppmärksamhet och oregelbundet tempo som bland annat beskrivs i 
Did you see the unicycling clown? Inattentional blindness while walkning and talkning on a cell phone 
(Hyman et al. 2010) och Mobile telephones, distracted attention, and pedestrian safety (Nasar et al. 
2008). 
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6.5. Metodkritik 
 
6.5.1. Strukna deltagare 
Här redogör vi för skälen till de deltagare som ströks ur den kvantitativa resultatmängden. 
 
I ett fall har vi strukit en deltagare från på grund av att bildspelet hängde sig. Deltagaren fick 
därför bara se tre bilder under tiden navigationsuppgiften och detta är inte tillräckligt för att vi 
ska ha nytta av den deltagarens resultat i arbetsminnestestet. 
 
Ett särskilt vägskäl i labyrinten, som låg tätare efter föregående än övriga, ansågs svårt av 
deltagarna. En deltagare är struken ur den kvantitativa resultatmängden för visuellt gränssnitt 
eftersom hen kom ur fas med uppgiften i samband med just detta vägskäl. Fler deltagare från 
båda grupper hade liknande problem men de hämtade sig snabbt, i just det här enskilda fallet 
var vi dock tvungna att bryta experimentet helt. 
 
6.5.2. Validitet 
Generellt för det vibrotaktila gränssnittet gällde att responstiden, tiden mellan att signalen 
skickades och mottogs, i enstaka fall kunde skifta mellan tidpunkterna då deltagarna genomgick 
experimentet.  Detta för att signalerna skickades över ett trådlöst nätverk som under dagen för 
experimentet ibland fungerade dåligt. Således kunde det ibland dröja en liten stund från det att 
testledaren skickade signalen till det att den mottogs. Vi har inte siffror på hur långa de här 
fördröjningarna kunde vara men deltagarna uppmanades att stanna upp och vänta i ett vägskäl 
ifall de inte känt någon signal omedelbart. En uppskattning är att, de visserligen sällsynta, 
fördröjningarna varade högst en sekund men detta kan ha gett gruppen som navigerade med 
vibrotaktilt gränssnitt ett visst övertag i arbetsminnestestet, vilket sänker validiteten för vårt 
experiment. När en sådan fördröjning uppstod behövde deltagaren, tillfälligt, inte utföra två 
uppgifter på samma gång utan kunde ha odelad uppmärksamhet på bildspelet. 
 
Under intervjuerna framgick att de flesta deltagarna som gjorde experimentet med hjälp av det 
visuella gränssnittet inte var vana vid att använda den funktionen i Google Maps som vi försökt 
efterlikna. Åtminstone inte medan de navigerade till fots. Istället sade flera deltagare att de 
föredrog den mer traditionella varianten av karta. Den ger dom överblick och därmed kan de ta 
hjälp av omgivningen, såsom gatunamn, för att hitta och bilda sig en uppfattning om var de 
befinner sig i stunden. Därför upplevdes vårt visuella gränssnitt svårare att använda än avsett. 
Några av deltagarna utsattes för en brant inlärningskurva vilket kan ha lett till att en del av deras 
kognitiva förmåga var upptagen på annat håll som inte hade med experimentet att göra. Detta 
kan ha verkat negativt på resultatet för gruppen som navigerade med det visuella hjälpmedlet 
och även detta sänker validiteten hos våra resultat. 
 
6.5.3. Resultatets tillförlitlighet 
Reliabiliteten i våra experiment beror av en del flera mänskliga faktorer som att de vibrotaktila 
signalerna hanterades av en testledare och att mätningarna av tider då deltagarna gick ut och in 
ur labyrinten likaså. Dessa anser vi vara mindre faktorer men de får läggas till problemen med 
validitet som påvisats ovan. 
 
Vidare har vi inte kunnat belägga signifikans för våra resultat med hjälp av statistisk analys. 
Våra resultatpunkter inom grupperna har för stor spridning och det är möjligt att ett högre antal 
testdeltagare hade avhjälpt detta.  
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Trots detta har vår hypotes stöd i litteraturen och vi bedömer att den trend som påvisats ändå 
kan ha en viss generaliserbarhet även om experimentet skulle behövas göras om med större 
noggrannhet. Bildspelet bedömer vi vara en god representation av objekt som användare känner 
till och som tar plats i det perifera synfältet. Likaså var navigationsuppgiften, på 
instruktionsnivå, unison för båda gränssnitten (vänster, höger, rakt fram) och därför menar vi 
att liknande resultat hade erhållits i fall navigationsuppgiften byts ut mot en annan uppgift av 
liknande kognitiv komplexitet.  
 
6.6. Förslag till framtida forskning 
För att bekräfta vårt resultat behöver en större studie genomföras med betydligt fler deltagare 
och säkrare metoder. Trots det tillåter vi oss härunder att diskutera kring hur våra resultat, om 
de vore tillförlitliga, skulle kunna relatera till framtida forskning. 
 
För att utvärdera den praktiska användbarheten av våra resultat måste det naturligtvis ta i 
beaktning att verkligheten skiljer sig markant från den prototyp och experimentmiljö som vi 
konstruerade för våra experiment. Vi hade förmånen att kunna konstruera en ändamålsenlig 
prototyp som var ideal för våra syften, dock är den otymplig och därmed inte särskilt 
användarvänlig. 
 
Det mest uppenbara exemplet på svårigheter i prototypens och miljöns utformning var att vi 
begränsade oss till att enbart hantera enkla signaler, höger, vänster och rakt fram. I verkligheten 
finns många fler möjliga alternativ, som att gå diagonalt eller att vända om i motsatt riktning. 
Till detta behövs mer komplexa signaler vilket i sin tur ställer högre krav på utformningen av 
signalerna. Vi har inte heller behandlat funktionalitet kring inmatning av en destinationen. Här 
skulle det förmodligen krävas ett kompletterande gränssnitt som använder en annan modalitet. 
 
I vår studie har vi visat att det, i navigeringssituationer, skulle kunna finnas en kognitiv vinst 
för användare om forskare eller designers fortsatte att utveckla vibrotaktila gränssnitt i avseende 
att ersätta visuella för vissa typer av uppgifter. Ett exempel på en fördel som vi kan föreställa oss 
är minskad risk för fotgängaren att hamna i en trafikolycka medan hen rör sig i en stadsmiljö. 
 
Vi vill också påpeka att teknikutveckling är en snabb process och att en del av studierna vi 
hänvisar till har några år på nacken. På senare tid har utvecklingen kring kroppnsnära teknik 
och andra IOT-tillämpningar visat att det går att göra avancerade teknikkomponenter både 
bärbara och uppkopplade. I den kontexten tror vi att det kan uppstå nya möjligheter att 
överbrygga det taktila sinnets begränsningar. Om kläder eller skor blir uppkopplade uppstår 
säkerligen nya svårigheter men också nya möjligheter. 
 
I framtiden hade vi gärna sett att forskningen utredde hur komplexare signaler med 
riktningsinformation kan förmedlas via det taktila sinnet. Dessutom ifall det kan finnas andra 
uppgifter där samma kognitiva vinster skulle kunna göras genom att ersätta vissa  gränssnitts 
visuella komponenter med andra modaliteter 
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7. Slutsats 
Studien ämnar att besvara problemformuleringen “Hur skiljer sig deltagares förmåga till 
uppmärksamhet på omvärlden medan de navigerar med hjälp av taktila respektive visuella 
gränssnitt?” 
 
I studien har vi visat att de som deltog i experimentet, att gå igenom en labyrint medan 
distraktioner skedde i bakgrunden, med ett vibrotaktilt navigationsgränssnitt presterade lite 
bättre i ett arbetsminnestest än de som fick ett visuellt gränssnitt, motsvarande en 
kartapplikation till mobiltelefon. Resultaten ger indikationer på att den vibrotaktila prototypen 
var mindre kognitivt belastande än den visuella prototypen och därför kunde den förstnämnda 
försöksgruppen vara mer uppmärksamma på omgivningen. 
 
Vi anser att det kan finnas en kognitiv vinst med att ersätta visuella signaler med vibrotaktila 
signaler i en navigeringssituation. Detta eftersom vibrotaktila signaler kan minska den kognitiva 
belastningen på användaren vilket kan resultera i ökad uppmärksamhet från användaren på sin 
omgivning och att användaren då, bland annat, kan agera på ett mindre riskfyllt sätt i trafiken.
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Bilaga 1. Instruktioner vid experiment 
 
Del 1. Navigeringsuppgift 
”I den första delen av experimentet kommer du att få gå igenom en labyrint som är uppritad på 
golvet med svart eltejp. Du ska följa instruktioner för att hitta från labyrintens ingång till 
utgång. I vår undersökning kommer vi att jämföra två olika gränssnitt för att hitta i labyrinten, 
och du kommer få testa ett av de hjälpmedlen. Är det okej att vi filmar experimentet?” 
 
Om deltagaren använde visuellt gränssnitt: 
”På telefonen kommer du att se en karta. Vid varje vägskäl ska du swajpea vänster för att få 
nästa instruktion. Vägskälen är markerade med kryss och när du kommer till ett är det dags att 
swajpea fram nästa instruktion. Instruktionerna kan antingen vara höger, vänster eller rakt fram. 
Under tiden så kommer det att hända saker på skärmen vilket är en del av experimentet och din 
uppgift är att ta dig igenom labyrinten med hjälp av instruktionerna samtidigt som du har koll 
på vad som händer på skärmen.” 
 
Om deltagaren använde vibrotaktilt gränssnitt: 
”Vid varje vägskäl så kommer du att få en vibration i vänster handled om du ska gå åt vänster, 
en i höger handled om du ska gå åt höger och en båda om du ska gå rakt fram. Vägskälen är 
markerade med kryss och vid varje vägskäl kommer du att få en signal från armbanden om 
vilken väg du ska ta. Under tiden så kommer det att hända saker på skärmen vilket är en del av 
experimentet och din uppgift är att ta dig igenom labyrinten med hjälp av instruktionerna 
samtidigt som du har koll på vad som händer på skärmen.” 
 
Del 2. Arbetsminnestest 
”Som du kanske märkte så dök det upp bilder på djur i bakgrunden medan du löste uppgiften 
att hitta i labyrinten. Nu ska du få svara en enkät om vilka djur du såg. Först kommer du att 
frågas om du såg djuret och om du såg djuret ska du även svara på en flervalsfråga där tre olika 
bilder på det djuret presenteras. Du ska välja den bilden som du tror att du såg. Det finns inga 
rätt och fel svar. Om du inte har sett djuret så klickar du nej och sen ‘nästa’. Då kommer 
flervalsfrågan ändå men du klickar bara nästa. 
Om du blev klar med uppgiften innan alla djur som finns med i enkäten hunnit visas klickar du 
bara vidare. I slutet kommer du att få svara på några ytterligare frågor.” 
 
Del 3. Semi-strukturerad intervju 
”Nu kommer vi att ställa några frågor i form av en semistrukturerad intervju. Det innebär att vi 
har ett par frågor som vi ställer till alla men att vi också kan komma att improvisera några 
följdfrågor baserat på era svar. Är det okej att vi spelar in? Vi kommer nu att ställa frågor som 
syftar till att ta reda på hur ni upplevde det var att använda prototypen. Dessutom kommer vi 
att ställa frågor som handlar om att hjälpa oss att identifiera felkällor med experimentet så att 
vi ska kunna fastslå om resultatet går att lita på eller inte.” 
 
Följande frågor ställdes till samtliga deltagare: 
Hur tyckte du att det var att tyda instruktionerna du fick? Vad var lätt? Vad var svårt? 
Hur tycker du att det gick med att komma ihåg bilderna? 
Hur svårt var det att hålla koll på “väggarna” i labyrinten så att du inte gick utanför? 
Har du använt Google Maps eller liknande? På vilket sätt skiljde sig den här kartan från det? 



 

Tack för ditt deltagande! Ta kaffe och kaka! Om du träffar någon annan som ska vara med i 
undersökningen skulle vi vilja be dig att inte berätta något om experimentet. 



Bilaga 2 -  Produktblad för vibrationsmotor
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