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EGOA-projektet (Enhanced General aviation Operations by ADS-B) handlar om att ge privatflyget tillgång de 
tekniska landvinningar som gjorts inom den kommersiella luftfarten. EGOA-projektet har som mål att 
implementera ett trafikinformationssystem i privatflyget och samtidigt införa en CDTI (Cockpit Display of 
Traffic Information). En riskidentifiering genom uppgiftsanalys låg till grund för utvärderingen av CDTI:n. 
Möjliga negativa effekter vid införandet av CDTI:n utvärderades ur två perspektiv. Dels ur ett mikroperspektiv 
där displayen testades analytiskt och empiriskt utifrån olika designprinciper. Dels ur ett makroperspektiv där 
pilotens situationsmedvetenhet med avseende på annan trafik undersöktes empiriskt genom 
flygsimulatorexperiment. Utvärderingen på mikronivå pekade mot att den största risken med CDTI:n är dess lilla 
format vilket kan försvåra informationsinhämtning i en cockpitmiljö. Resultaten av experimentet på makronivå 
gav inga indikationer på att situationsmedvetenheten hos piloter försämras vid användandet av CDTI:n.

,QOHGQLQJ�
Flygbranschen expanderar oavbrutet trots perioder 
av nedgångar och återhållsamhet. Det kommersiella 
flyget tar över allt mer i det kontrollerade 
luftrummet då kraven ökar på tekniskt avancerad 
utrustning, vilket leder till minskat tillträde för 
privatflyget. Därför är det viktigt för privatflygets 
överlevnad att följa med i denna utveckling och ett 
av EGOA-projektets mål är just detta. Målet är att 
omgivande trafik, såväl luftburen som markbunden 
ska sända ut signaler med den egna positionen via 
datalänk. Sedan kan respektive intressent presentera 
informationen på displayer efter eget tycke. I 
EGOAs fall kommer trafikinformationen 
presenteras på en så kallad CDTI.  
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Det informationssystem som kommer användas 
bygger på ADS-B (Automatic Depentent 
Surveillence Broadcast) vilket är det 
informationssystem som kommer användas för att 
överföra och presentera information om omgivande 
trafik.  
 
Syftet med studien har varit att på ett tidigt stadium 
utvärdera valda delar av den CDTI som tas fram 
inom ramen för EGOA-projektet. Användandet har 
undersökts empiriskt ur ett riskbaserat perspektiv 
med fokus på situationsmedvetenhet. Designen har 
analyserats och empiriskt testats, även den med ett 
risktänkande som grund. Rapporten förväntas 
kunna ge tidiga indikationer på eventuella brister 
och risker i användandet av CDTI:n samt i 
designutformningen utav densamma. 

7HRULEDNJUXQG�
De teorier som ligger till grund för riskperspektiv i 
denna rapport är följande: 
 

- VLWXDWLRQVPHGYHWHQKHW�
- XSSPlUNVDPKHW�
- GHVLJQNULWLN�

6LWXDWLRQVPHGYHWHQKHW�
I sin enklaste form kan situationsmedvetenhet  
beskrivas som att inneha kunskap om och förstå vad 
som pågår i omvärlden. Med andra ord, att ha ”koll 
på läget”. God situationsmedvetenhet kännetecknas 
av att ha tillgång till relevant information och att 
kunna utnyttja denna för att handla optimalt i varje 
specifik situation (Endsley, 1995a). Fullgod 
situationsmedvetenhet uppnås genom en 
trestegsprocess; perception, förståelse och 
prediktion. Denna process kan ses som en gallring 
och bearbetningsprocess av den information som 
kontinuerligt når operatören via olika modaliteter.  



 
)LJXU����6FKHPDWLVN�ELOG�|YHU�

VLWXDWLRQVPHGYHWHQKHW�

8SSPlUNVDPKHW�
Vilken information som bearbetas styrs av var och 
hur uppmärksamheten riktas. Något kan percipieras 
utan att uppmärksammas och leder då inte till ökad 
situationsmedvetenhet. Det finns vissa 
begränsningar i den mänskliga uppmärksamheten 
vad det gäller såväl fokuserad, selektiv som delad 
uppmärksamhet (Wickens, 1992). Dessa 
begränsningar vad det gäller att kontrollera 
uppmärksamheten ses av många som en av de stora 
flaskhalsarna i den mänskliga 
informationshanteringsprocessen. Detta kan 
kompenseras för genom att information 
representeras på ett adekvat sätt. Detta innebär att 
mindre viktiga detaljer inte bör dra till sig 
uppmärksamhet eftersom det ökar den mentala 
arbetsbördan.  

'HVLJQNULWLN�
I många situationer tar inte människan direkt del av 
omgivningen utan informationen representeras med 
hjälp av ett annat system (Endsley, 1995a). För att 
situationsmedvetenhet inte ska påverkas negativt 
krävs enligt Endsley att a) relevant information 
återges b) att detta sker på ett lämpligt sätt utifrån 
specifika designregler.  
 

- )O\JSV\NRORJLVND� GHVLJQSULQFLSHU�� utgår 
från målgruppen piloter och cockpitmiljön.  

- 1RUPDQV� GHVLJQSULQFLSHU�� generella och 
övergripande designprinciper som kan 
praktiseras i många sammanhang. 

- +XPDQ� )DFWRUV� GHVLJQSULQFLSHU�� gäller 
enbart utformning av displayer. 

 
Generellt ska information som presenteras på en 
display formateras enligt principer så att perception 
och förståelse gynnas.  
 
Även färg är en viktig komponent vid visuella 
presentationer och färg i sig ger värdefull 
information (Derenfelt & Berggrund, 1994). 

8WYlUGHULQJ�DY�&'7,��
Till grund för utvärderingen ligger en 
uppgiftsanalys där potentiella risker med införandet 
av en CDTI har identifierats. På makronivå skulle 
en möjlig negativ effekt kunna vara att 
situationsmedvetenheten hos piloten försämras till 
följd av ökad head down tid. På mikronivån 
undersöks designen ur perspektivet att icke 

tillfredsställande design indirekt kan leda till 
försämrad situationsmedvetenhet. 

0LNURSHUVSHNWLY�
Mikrodelen utgjordes av en kvalitativ 
designundersökning av CDTI och symboler där en 
analytisk del och experimentdel med empiriska 
tester ingick.  

$QDO\WLVN�XWYlUGHULQJ�
I den analytiska delen låg ett antal designprinciper 
till grund för granskning av CDTI:n.  Generella 
förslag på hur färg bör användas på displayer 
framfördes utifrån tidigare forskning gjord på 
piloter. Färg var möjlig att variera i CDTI:n, därför 
utfördes ingen analys av den. Ett antagande om att 
bra design understödjer en god 
situationsmedvetenhet föreligger. 

7HRUL  
Displayen utvärderades utifrån de designriktlinjer 
som nämnts tidigare under avsnittet om 
designkritik. Designutvärderingen kopplades till 
annan flygpsykologiteori bland annat av 
Christopher D. Wickens och Mica R.Endsley. 
�
5HVXOWDW��
Både positiv och negativ kritik gavs och i de fall det 
förkom brister hos CDTI:n föreslogs möjliga 
förbättringar. Egenskaper som var till fördel på 
CDTI:n var det begränsade informationsutbudet 
och den schematiska kartbilden.   En annan fördel 
är användandet AIP- symboler (standardiserade för 
flygkartor) eftersom de redan är bekanta för piloter. 
Man kan tänka sig att CDTI:n och dess symboler 
kommer stämma överens med piloternas redan 
existerande schemata över flygkartor. Den främsta 
negativa aspekten som togs fram under analysen var 
det lilla formatet på CDTI:n. Miljön i en cockpit 
kan vara skakig och ljusförhållanden varierar, det i 
kombination med att displayen är liten kan göra det 
svårt att se informationen som presenteras. 

(PSLULVN�XWYlUGHULQJ�
Den empiriska delen utgjordes av 
symbolutvärdering genom experiment där 
försökspersoner fick utföra tolkningstester av 
symboler. Av de symboler som undersöktes 
hämtades en del från en standard för flygkartor 
(AIP), en del symboler var nya och representerade 
främst rörliga föremål i form av flygtrafik. 

7HRUL 
Den teori som låg till grund för experimentet var ett 
testningsförfarande som förekommit vid andra 
designprocesser (Sanders & McCormick, 1993). 
Förslag på intervjufrågor vid designtest hämtades 
från Scott Weiss (2002). I tolkningen av resultatet 
vävdes teorier om flygpsykologi (Wickens, 1992) 
och situationsmedvetenhet (Endsley, 1995a) in. 



'HVLJQ��
Experimentet designades som en 
mellangruppsdesign där fyra grupper med vardera 
fem personer ingick. Den beroende variabel som 
testades utgjordes av antal korrekta svar vid 
symboltolkningen. Den oberoende variabeln som 
manipulerades utgjordes av de symboler som 
undersöktes. Försökets olika beståndsdelar var 
matchning, igenkänning och preferenser där 
samtliga fick delge sina åsikter. Försöksgruppen 
delades mellan matchning och igenkänning samt 
mellan två olika symboluppsättningar. Det gav fyra 
grupper med följande sammansättning. 

)LJXU����0DWULV�|YHU�I|UGHOQLQJ�DY�I|UV|NVSHUVRQHU�
PHOODQ�ROLND�W\SHU�DY�I|UV|N��

Igenkänningstestet gick ut på fri tolkning av 
symbolerna medan matchningstestet hade fyra 
förutbestämda svarsalternativ till varje symbol.  
Båda symboluppsättningarna innehöll samma åtta 
standardiserade symboler. Det som skilde 
symboluppsättningarna åt var de nya symboler som 
representerade annan flygtrafik. I testbatteri 1 var 
dessa av mer abstrakt karaktär medan testbatteri 2 
innehöll symboler som var skapade för att påminna 
om verkliga flygfordon i högre utsträckning. 
Varierande färger användes på symbolerna för att 
representera olika tillstånd för flygfordonen i den 
omgivande trafiken. Vad det gäller de 
standardiserade symbolerna så undersöktes 
huruvida de fungerade i en ny miljö, dvs. CDTI:n. 
De nya symbolerna jämfördes mot varandra för att 
se vilka som var enklast att tolka.   

3URFHGXU��
Efter det att försökspersonerna fått ta del av 
instruktioner fick de genomföra matchnings- eller 
igenkänningstest och därefter redogöra för sina 
preferenser angående de symboler som visats. I 
respektive test visades varje symbol under en 
begränsad period och sedan fick försökspersonen ge 
sitt fritt tolkade svar eller fylla i det 
matchningsalternativ de fann mest troligt.   
 
5HVXOWDW���
En kvalitativ tolkning av försökspersonernas 
testresultat i jämförelse med de preferenser som 
angivit utfördes.  Experimenten visade 
resultatmässigt på att de symboler som i större 
utsträckning mappade mot verkligheten gav fler 
korrekta svar. Det visade sig att de AIP-symboler 
som användes fungerade i detta nya sammanhang, 
piloterna kunde i hög grad ge korrekta svar både vid 

matchning och igenkänning. Testresultaten visade 
på att det generellt sett fanns en svårighet i att tolka 
in betydelsen av färger på symboler. De intervjuer 
som genomfördes med försökspersonerna gav 
många förslag på hur displaydesignen skulle kunna 
förbättras. 

5HVXOWDWGLVNXVVLRQ��
Det risktänkande som ligger till grund för rapporten 
speglas i mikrodelen genom en diskussion kring hur 
otillfredsställande design ger en negativ effekt på 
situationsmedvetenheten. Displayens lilla format 
har i både analyser och experiment visat sig ge 
problem på flera nivåer. Exempelvis är 
symbolformatet mindre än önskvärt och 
indikationer finns på att displayen kan vara svår att 
interagera med i flygsituationer. Storleken på 
displayen går inte att förändra, bland annat pga. 
utrymmesskäl och ekonomiska skäl. Formatet är en 
faktor som skulle kunna leda till försämrad 
situationsmedvetenhet hos piloten. Utformningen 
av de nya symbolerna brister i flera avseenden, 
främst gällande att de inte praktiserar bildlig 
realism. Det finns ett glapp mellan det symbolerna 
avser beteckna och den grafiska utformningen av 
symbolerna. Detta kan avhjälpas genom vidare 
testning och korrigering av symboler till att bättre 
efterlikna piloternas mentala modeller.  Vad det 
gäller färgkodningen visade sig den brista på två 
plan. Synligheten på vissa symboler var i vissa fall 
begränsad. Detta gällde framförallt gula symboler 
som är svåra att urskilja om de ligger över en väg 
(som i testningen var gul) och blå symboler som 
inte syns bra över vatten. Problemet kan dock lösas 
via exempelvis en svart (eller vit) ram runt varje 
symbol. Det andra färgproblemet gällde 
symbolisering via färger, framförallt gällande den 
röda färgen. Rött uppfattas ofta som varningssignal 
och används konventionellt just för att beteckna 
fara och förbud, något som inte är lämpligt i fallet 
med CDTI:n. Detta för att den är ett 
trafikinformationssystem och inte ett 
varningssystem.�

0DNURSHUVSHNWLY�
Det viktigaste motivet till att införa ett instrument 
av den typ som CDTI:n utgör i en flygplansmiljö är 
att det anses kunna öka situationsmedvetenheten 
hos piloten. I makroperspektivet handlar det till stor 
del om pilotens förmåga att med utgångspunkt från 
sin egen flygsituation skapa sig en korrekt bild av 
omvärlden och då i synnerhet med avseende på 
omgivande trafik, utifrån tillgänglig information. 
Av intresse i studien har därför varit att se om 
pilotens situationsmedvetenhet försämras till följd 
av att CDTI:n införts. Ett antal teorier pekar på att 
detta kan vara risken om inte hjälpmedlet är korrekt 
utformat och anpassat till användningssituationen. 
Likaså innebär CDTI:n ett modalitetsskifte för den 
information som tidigare enbart presenterats 
auditivt, vilket är ytterligare en risk. För att 
undersöka situationsmedvetenhet användes en i 
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Symbolgrupp 1 
5 personer�

,JHQNlQQLQJ�
Symbolgrupp 1 
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0DWFKQLQJ�

Symbolgrupp 2 
5 personer�

,JHQNlQQLQJ�
Symbolgrupp 2 

5 personer�

 



sammanhanget välkänd metod, SAGAT (Situation 
Awareness Global Assessment Technique) Endsley 
(1995b).  
'HVLJQ�
Experimentet utfördes på 7 personer som en 
inomgruppsdesign med utjämning enligt ABBA. 
Varje försöksperson genomförde 2 scenarion, ett 
där de använde CDTI:n i kombination med 
radiokommunikation, ett där de använde GPS i 
kombination med radiokommunikation. 
 
 
Ordningsföljd 
CDTI - GPS 

Ordningsföljd 
GPS - CDTI 

CDTI 
Situation 
1-3 

GPS 
Situation 
4-6 

GPS 
Situation 
1-3 

CDTI 
Situation 
4-6 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Nkpg Lkpg Nkpg Lkpg 
Lkpg Nkpg Lkpg Nkpg 
Nkpg Lkpg Nkpg Lkpg 
 Lkpg Nkpg 

7DEHOO����7DEHOOHQ�YLVDU�GHVLJQXSSOlJJHW��
�
3URFHGXU�
Experimentet bestod av två scenarion som piloten 
utförde i en flygsimulator under en session på ca 
1,5 h. I ena fallet hade piloten bara tillgång till en 
GPS, i det andra fallet en CDTI. Experimentet 
inleddes med att försökspersonerna fick 
grundläggande information om experimentet och 
dess tillvägagångssätt. När försökspersonen kände 
sig redo med instruktionerna påbörjades den första 
flygningen. Piloten påmindes om sin huvudsakliga 
uppgift att utföra flygningen så korrekt som möjligt, 
dvs. som en normal flygning med avseende på kurs- 
och farthållning, orientering, färdtillstånd, uppsikt 
på annan trafik etc. Dessa faktorer observerades 
också under flygningens gång. Efterhand frystes 
flygningen, skärmarna täcktes för och piloten fick 
svara på ett antal återkommande frågor om sin egen 
flygkonfiguration och om den rådande 
trafiksituationen.  Efter att bägge scenariona var 
klara fick försökspersonerna svara på ett antal 
efterföljande frågor av generell och subjektiv 
karaktär. 
�
5HVXOWDW�
Insamling av resultatdata har skett i tre former. 
 

• SAGAT enkäter 
• Observationsprotokoll 

• Efterenkäter 
 
Med hjälp av SAGAT-enkäter gjordes en 
sammanställning av hur bra försökspersonens 
situationsmedvetenhet var i respektive situation.  
 
Felplaceringar av den egna positionen� förekom 
både med GPS (11 av 21 situationer) och med 

CDTI (10 av 21 situationer). I 2 av situationerna 
med CDTI förekom felen inuti kontrollzon, 
motsvarande för GPS var 4.  Vanligen innebar 
positionsfelet en felbedömning i färdriktningen och 
inte i sidled.  
 
Felbedömningar av annan trafik i fallen med CDTI:�
I frysning 2 i respektive scenario hade den trafik 
som enbart föregås av visuell presentation i CDTI:n 
helt missats i 5 av de totalt 7 situationerna. I samma 
frysning hade endast 1 av de sammanlagt 7 auditivt 
presenterade flygplanen missats. I frysning 3, 
situation 4-6 bedömdes 5 av 12 flygplan på något 
sätt fel (5 av totalt 21 fall i alla situationer). I första 
fallet bedömdes positionen fel vilket fick till följd 
att piloten bedömde konfliktrisken fel. Detta ses 
som en risk. I andra fallet var det uppenbart så att 
piloten noterat ett flygplan på CDTI:n men inte 
mindes vare sig höjd, riktning eller dess intention. I 
resterande fall bedömdes felen som ringa, om än 
värda att notera. 
Ytterligare ett intressant resultat var att en pilot 
förväxlade en del av en flygplatssymbol med en 
flygplanssymbol.  
 
Felbedömningar av annan trafik i fallen utan CDT:�
I frysning 3 i respektive scenario fann vi någon 
form av fel hos 13 av de totalt 21 presenterade 
flygplanen. 3 flygplan missades helt. 4 
felplacerades på ett sådant sätt att de skulle kunna 
föranleda en risksituation. Ytterligare 6 flygplan 
felplacerades men ansågs inte föranleda någon risk 
då piloten var medveten om deras övriga status och 
intention, samt i ett par av fallen befann sig på ett 
säkert avstånd.   �
 
2EVHUYDWLRQVUHVXOWDW�
Det som tydligast framgår av observationerna är att  
head down tiden ökar i samband med att mer trafik 
representeras på displayen.�

(IWHUHQNlW�
Från dessa framgick försökspersonernas subjektiva 
upplevelse av CDTI:n. Majoriteten av 
försökspersonerna upplevde CDTI:n som ett bra 
hjälpmedel för genomförandet av flygningen. 
Likaså bedömde övervägande delen av personerna 
att deras förmåga att uppmärksamma information 
på displayen var god. 
 
5HVXOWDWGLVNXVVLRQ�
De resultat som visade sig vara mest intressanta var 
att piloter med tillgång till CDTI i 5 av 7 fall inte 
uppmärksammade trafikinformation som bara 
återgavs visuellt i CDTI:n men inte understöddes i 
radiokommunikationen. Detta kan jämföras med 
den trafikinformation som i samma frysning enbart 
presenterades auditivt och där endast 1 av 14 
flygplan missades.  Resultatet i sig är intressant att 
uppmärksamma även om någon förklaring inte 
framgår från resultaten. Det finns ett flertal 
variabler i den aktuella situationen som tillsammans 



kan summera upp till en förklaring. Bland dessa 
finns modalitetsteorier som talar för att den auditiva 
informationen har egenskaper som gör det lätt att 
fånga uppmärksamheten och enklare uppfattas än 
den visuella. 
 
Vidare pekar resultaten på en ökning av head down 
tiden, dock först när mer trafik blir synlig på 
CDTI:n. Däremot visar det inte på några 
försämringar av pilotens globala 
situationsmedvetenhet till följd av detta. Risken 
hade annars varit att pilotens ökade uppmärksamhet 
på CDTI:n skulle inverka negativt på andra delar av 
situationsmedvetenhet så som den egna statusen. 
Dessutom finns indikationer på att precisionen i 
piloternas bedömningar har ökat med hjälp av 
CDTI:n. Detta kan sannolikt förklaras med att 
CDTI:n ger piloten en dynamisk uppdatering av 
exakta parametrar hos annan trafik till skillnad från 
den auditiva som är flyktig och därmed måste 
uppmärksammas när den presenteras. Fördelen med 
den auditiva informationen är dock att den är 
oriktad och att piloten är van vid den (Wickens, 
1992). Vidare följer den ett förväntat mönster vilket 
gör det lätt för piloten att memorera och mentalt 
föreställa sig situationen. Denna egenskap leder till 
att oavsett hur förhållandet mellan källan till stimuli 
och mottagare ser ut kommer informationen nå 
fram till mottagaren (Wickens, 1992). 
 
Ytterligare en intressant upptäckt var att 
felmappning mellan radiokommunikation och 
visuell presentation av trafiken förekom. I ett fall 
fick den aktuella försöksperson information från 
flygledaren om ett flygplan som inte syntes på 
CDTI:n på grund av den inställda skalnivån, utan 
låg strax utanför. Dock syntes samtidigt ett flygplan 
i förlängningen av det första flygplanets tänkta 
färdlinje vilket fick som följd att försökspersonen 
trodde att det var det första flygplanet som syntes 
på displayen och förstod således inte att det i själva 
verket rörde sig om två separata flygplan. 
Problemet skulle antagligen kunna avhjälpas med 
designmässiga förändringar gällande framförallt 
storleken på display och information, informativa 
taggar och skalnivån. 

6OXWGLVNXVVLRQ�
Syftet med denna rapport var att utvärdera en CDTI 
under utveckling, vilken avses införas i privatflyget. 
Utvärderingen valdes att utföras utifrån möjliga 
risker med införande av denna artefakt i 
cockpitmiljön.  
 
Mikronivån granskades i två delar, nämligen via en 
analytiskt baserad och en experimentbaserad 
utvärdering.  
 
Resultaten från mikroutvärderingen tolkades 
kvalitativt och såväl brister som styrkor hos 
systemet identifierades. Eftersom syftet med 

utvärderingen var att undersöka eventuella risker 
för försämrad situationsmedvetenhet så togs de 
risker som ansågs finnas fram. Resultaten pekade 
på att det framförallt var tre olika egenskaper hos 
displayen som kunde leda till risker - displayens 
storlek, symbolutformningen och färgkodningen. 
Alla brister som funnits verkade komma från dessa 
element. Displayens lilla format var det som 
framförallt verkade riskfyllt då storleken på grund 
av utrymmes- och ekonomiska skäl troligtvis inte 
går att förändra. Vissa förbättringar kan dock ske i 
programvaran för att kompensera för detta. Bland 
annat kan symboler utformas så att de tydligt syns 
på displayen, informationsmängden kan hållas på 
ett minimum och sättet på vilket piloten interagerar 
med systemet kan underlättas via större ikoner eller 
via utökad knappanvändning. 
 
Symbolutformningen ansågs utgöra en risk då vissa 
symboler inte mappade mot pilotens mentala 
modeller. Användningen av mentala modeller är 
enligt Endsleys (1995a) teorier viktigt för att uppnå 
en god situationsmedvetenhet. Denna brist hos 
systemet bör dock med hjälp av fortsatt forskning 
och omformning av symbolerna kunna åtgärdas på 
ett tillfredsställande sätt.  
 
De brister som förekom i färgkodningen visade på 
vikten av att noggrant undersöka på vilket sätt 
färger uppfattas. Detta gäller i synnerhet färger som 
har någon slags traditionell betydelse, exempelvis 
rött som indikerar förbud eller varning. Både 
analysen och experimentet visade att rött kanske 
inte var önskvärt att använda. För det första så finns 
det enligt Endsley (ibid.) en risk med att använda 
extremt framträdande designdrag i onödan, 
eftersom de kan skapa en mycket riktad 
uppmärksamhet. Detta kan i sin tur leda till att 
annan information inte upptäcks och således kan 
skapandet och upprätthållandet av en god 
situationsmedvetenhet hotas. Faktum kvarstår dock 
att färgkodning över lag är ett effektivt sätt att 
förmedla betydelse (Derefeldt & Berglund, 1994) 
och problemet kan överbryggas med ett noggrant 
val av färger.  

Makronivårisken ämnades undersökas via ett 
etablerat experiment för att mäta 
situationsmedvetenhet (SAGAT), där en jämförelse 
gjordes av resultat med eller utan användning av 
CDTI.  
 
Ett av de mest intressanta resultaten för 
makroexperimentet var gällande bytet av modalitet 
för inkommande information från enbart auditivt till 
både auditivt och visuellt. I några situationer 
presenterades information om annan trafik enbart 
via CDTI:n (och således LQWH via flygledaren). I 
flertalet av dessa fall missade försökspersonerna 
denna information medan den trafik som i samma 
situation gavs auditivt var i de närmsta felfri. 
Frågan är varför försökspersonerna inte 



uppmärksammat flygplanet på displayen? Syftet 
med experimentet var att undersöka om CDTI:n 
gav försämrad situationsmedvetenhet. Resultatet av 
studien visade i den här experimentsituationen att 
så inte var fallet, eftersom ingen skillnad kunde 
påvisas mellan observerad trafik med respektive 
utan CDTI. Ett av EGOA-projektets skäl till att 
införa CDTI:n i cockpit var för att förbättra 
situationsmedvetenhet men denna del av 
experimentet verkar ge indikationer om en 
oförändrad omvärldsuppfattning. Resultatet från det 
utförda makroexperimentet väcker många frågor 
angående systemets användning och ytterligare 
forskning i denna fråga är önskvärt. 
 
Vissa resultat från experimentet indikerar att head 
down tiden ökar i samband med att mer trafik 
representeras i displayen. Det är troligt att 
försökspersonen tittar mer på displayen i tron att 
därigenom skapa sig en bättre uppfattning om den 
aktuella trafiksituationen. Displayen visar lufthavet 
på ett schematiskt sätt i syfte att underlätta för 
piloten att bilda sig en uppfattning om den aktuella 
situationen. Om en flygplanssymbol upptäcks på 
displayen förväntar sig piloten att ett flygplan ska 
befinna sig på motsvarande plats i verkligheten. 
Resultaten pekar på att precisionen i pilotens 
bedömningar ökar med hjälp av CDTI:n. Således 
bör denna ökning av head down tid inte innebära 
några risker för att pilotens situationsmedvetenhet 
ska försämras. Dock understryker denna ökade head 
down tid ett faktum som Endsley pekar på i sina 
designregler, nämligen hur viktigt det är att den 
visade informationen är relevant och noga är 
avvägd mot det informationsbehov som finns i 
varje specifik situation. 

Sammantaget fann vi inga resultat som pekar på att 
CDTI:n ger en försämrad situationsmedvetenhet. 
 
I alla etablerade system där en ny artefakt införs 
sker olika förändringar på olika nivåer. Vissa 
förändringar är kortsiktiga medan andra är 
långsiktiga. Långsiktiga förändringar är mycket 
svåra att förutse och undersöka, men nya artefakter 
bör ändå utformas med tanke på hur situationen 
kommer att se ut efter införandet av densamma. 
(Preece, Rodgers & Sharp, 2002)  
Denna rapport hade som mål att utföra en tidig 
utvärdering av ett trafikinformationssystem, med 
fokus på eventuella risker som införandet av 
systemet kunde få.  
Med tanke på den förväntade expansionen av 
flygindustrin och dess konsekvenser för privatflyget 
är det helt motiverat att anpassa det 
transpondersystem som existerar inom det 
kommersiella flyget, så att det möter de krav som 
privatflyget ställer. EGOA-projektet, vars syfte är 
att åstadkomma detta, är helt relevant för att möta 
framtidens krav på teknisk utveckling inom 
privatflyget. En viktig aspekt i sammanhanget är att 
det nya systemet ska harmonisera med det 

säkerhetstänkande som är en nödvändighet för en 
fungerande flygtrafik. De långsiktiga planer som 
finns för den CDTI som ska införas i privatflyget är 
att fler funktioner, än de som existerar idag, ska 
implementeras i systemet. Följden kommer att bli 
ett ökat ansvar hos piloten och av den anledningen 
är det intressant att överväga potentiella risker i 
sammanhanget.  Det systemet kommer att medföra 
kombinerar en förflyttning av ansvar, från 
flygledare till pilot, med införlivandet av ny teknik. 
När en ny artefakt av denna typ tas i bruk är 
önskemålet att den ska stödja pilotens kognitiva 
processer och underlätta beslutsfattande. För att 
uppnå detta är det en nödvändighet att artefakten, i 
detta fall, displayen, är utformad på ett sätt som 
överensstämmer med de mänskliga kognitiva 
förmågor som styr informationshantering. Om så 
inte är fallet riskerar tekniken att stjälpa snarare än 
att hjälpa. Om piloternas ansvar för att undvika 
konflikter med annan trafik ska öka, måste tekniken 
vara behjälplig för detta ändamål. Som påpekas i 
rapporten finns det en huvudsaklig designrelaterad 
faktor som möjligen talar emot detta och det är 
storleken på displayen. De funderingar som väcks 
är huruvida displayen kommer att kunna förmedla 
information på ett tillförlitligt sätt i en visuellt 
betonad flygmiljö som kan betecknas som tidvis 
skakig och med varierande ljusförhållanden. 
Fortsatt utprovning och testning av systemet 
kommer förmodligen att ge svar på frågan om 
displaystorlekens lämplighet. Av den anledningen 
väljer vi att bara vifta försiktigt med 
varningsflaggan. 
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