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Sammanfattning 

Detta arbete utforskade olika designförslag för utvecklandet av ett drönarflygledningssystem 

för drönarflygledning i städer med hjälp av ämnesområdena informationsvisualisering, 

semiotik, och sonifiering. Arbetet skedde iterativt i sprintar och i varje sprint 

konceptskissades och byggdes prototyper som sedan användartestade de designförslag som 

hade tagits fram under sprintarna och kunde vägleda designarbetet. De lärdomar som arbetet 

gav visade att det är viktigt att drönarflygledningssystemet (UTM systemet) använder sig av 

flera olika informationsvisualiserings- och teckenrepresentationer som stödjer och 

kompletterar varandra. Kombinationen av olika representationer underlättar för 

drönarflygledaren att skapa sig en förståelse över drönartrafiksituationen i luftrummet och 

därigenom skapar bättre kontrollmöjligheter. Sonifieringens ljudikoner bör bestå av simpla 

men innehållsrika ljudsignaturer som tillåts att kombineras i ett dynamiskt ljudlandskap 

men inte upplevs irriterande. 

I och med att utvecklingen av UTM system är i ett tidigt utvecklingsstadium bör de 

designförslag som presenteras i arbetet ses som inspirations- och diskussionsunderlag och 

inte som färdiga designlösningar för utvecklingen av ett UTM system. Då utformningen av 

UTM systemet beror på vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar drönarflygledare i framtiden 

kommer att ha, vilket det fortfarande råder osäkerhet om. 

 

Nyckelord: Drönarflygledning, Drönarflygledare, UTM, UTM50, Informationsvisualisering, 

Semiotik, Sonifiering, HMI, HCI. 
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1. Inledning 

Andelen drönare i städer kommer med tiden att öka och bli en allt mer integrerad del i vår 

vardag genom exempelvis varutransporter, sjukhustransporter, mattransporter och så vidare. 

I och med att denna ökning av drönare i luftrummet över städer sker kommer behovet att 

kunna övervaka och kontrollera denna drönartrafik att öka. Därför kommer behovet av 

drönarflygledning (Unmanned Areal System Traffic Management, UTM) att öka för att 

undvika att till exempel drönartrafikstockningar, lagförbrytelser (t ex drönare som flyger in 

på förbjudna områden), eller dirigera om trafiken ifall olyckor inträffar. 

1.1 Bakgrund  

Detta arbete gjordes på uppdrag av UTM50 projektet som bedrivs på IDA, Linköpings 

Universitet i samarbete med Luftvarsverket och företaget Spotscale. Syftet med UTM50 

projektet är ”…tillämpad forskning genom att skapa en bild (demonstrator) av framtida 

obemannad flygtrafik under 50 meter och förutsättningar för ett säkert luftrum för att 

bedriva studier av flygtrafikledning, reglering, och tjänster. ” (s2, Aerospace Cluster 

Sweden, 2016). På grund av den potentiella kvantitativa skillnaden mellan antalet drönare 

och antalet flygplan samt de kommer vara mer automatiserade jämfört flygplan kommer det 

ställas andra krav på drönarflygledning jämfört med traditionell flygledning. Det finns idag 

redan drönartrafik över städer med till exempel användandet av drönarfoto men 

utvecklingen av drönarteknologi kommer ge privat- och offentligsektor enligt SESAR Joint 

Undertaking (2018) ekonomiska incitament för en ökad drönaranvändning i städer. 

Informationsproblematiken som utvecklingen av UTM system ställs inför är att det är 

potentiellt mycket information som ska förmedlas till drönarflygledaren. UTM systemet 

behöver därför kunna presentera rätt information i rätt format vid rätt tillfälle. För att 

angripa detta problem inhämtades och användes kunskaper från ämnesområdena 

informationsvisualisering och semiotik. Dessa ämnesområden hjälpte att besvara frågor 

rörande hur information ska representeras och förmedlas till drönarflygledaren. UTM 

systemet är tänkt att vara transmodalt och därför utforskades det i arbetet hur visuell 

information kan sonifieras och istället presenteras auditivt med så kallade ljudikoner för och 

stärka drönarflygledarens förståelse över drönartrafiksituationen. 

På grund av den potentiella kvantitativa skillnaden kommer inte drönarflygledaren ha 

kapaciteten att kunna kontrollera enskilda drönare utan kommer att ha en mer övervakarroll 

och jobba mer med begränsningar av luftrummet för att kontrollera drönartrafiken. 

Drönarna är till stor grad autonoma och de automatiserade delarna av UTM systemet sköter 

så mycket av de regelbundna och simplare arbetsuppgifter som möjligt. Därför är det viktigt 
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att drönarflygledarna känner att de har kontroll. Inspiration från kontrollmodellen Extended 

Control Model (ECOM) användes för att se till att drönarflygledaren kunde befinna sig på en 

bra övervakningskontrollnivå.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utforska olika designförslag för att stödja drönarflygledarens 

förståelse av drönartrafiksituationen i luftrummet och att ge drönarflygledaren möjligheter 

att kontrollera drönartrafiken i städer. Detta kommer göras genom att ta fram designförslag 

baserat på ämnesområdena informationsvisualisering, semiotik, och sonifiering. 

1.3 Frågeställning 

Hur kan ett transmodalt UTM system designas för att stödja drönarflygledarens förståelse 

och förmåga att kontrollera drönartrafiken i städer med informationsvisualisering, semiotik, 

och sonifiering?  

1.4 Antaganden 

Eftersom det för tillfället inte finns något publik UTM system och endast finns prognoser på 

hur drönaranvändningen i framtiden kommer att se ut är därför detta arbete byggt på 

antaganden. Antagandena är baserad på den litteratur som finns i dagsläget om UTM och 

diskussioner med medlemmar i UTM50 gruppen samt egna reflektioner. Historien har visat 

att personer som har försökt förutsäga framtiden har i många fall misslyckas därför gäller det 

att vara ödmjuk och vara beredd att göra förändringarna i utvecklingen av UTM systemet om 

dagens antagande inte stämmer.   

Detta arbetet byggde på följande antaganden:  

Antagande 1: Användning av drönartjänster kommer öka då det finns ekonomiska initiativ i 

och med utvecklandet av drönarteknologi kommer göra drönare bättre och mer autonoma. 

Antagandet baseras på diskussion med medlemmar ur UTM50 gruppen samt SESAR Joint 

Undertaking (2018) masterplan.   

Antagande 2:  I och med denna ökning av drönar i luftrummet över städer kommer behovet 

av att kunna kontrollera denna drönartrafik att vara nödvändigt. Antagandet baseras på 

diskussion med medlemmar ur UTM50 gruppen samt SESAR Joint Undertaking (2018) 

masterplan.   

Antagande 3: Varje drönare som utnyttjar detta luftrum över städer måste vara registrerad 

och kommer ha ett aktivt flygtillstånd, drönarna måste kontinuerligt rapportera sin 

nuvarande geografiska position till UTM systemet när drönaren är aktiv. Antagandet baseras 

på SESAR Joint Undertaking (2018) U-space Blueprint.  
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Antagande 4: Det kommer finnas två Detec and Avoid system. UTM systemet har koll på alla 

drönarnas aktuella geografiska position och planerar så drönarna inte kolliderar med 

varandra. Dock finns det begränsningar med denna centralplanering i och med oregistrerade 

drönare som UTM systemen inte kan ta hänsyn till samt flygande fåglar, vilket gör att det 

måste finnas ett lokalt Detec and Avoid system i varje drönare som kan hantera dessa 

situationer. Antagandet baseras på diskussion med medlemmar ur UTM50 gruppen. 

Antagande 5: På grund av den kvantitativa skillnad mellan antalet drönare och flygplan i 

traditionellflygledning så kan inte UTM bedrivas på samma sätt som traditionell flygledning. 

Antagandet är att drönarflygledaren kommer att ha en mer övervakarroll och jobba mer med 

begränsningar för att kontrollera drönartrafiken i luftrummet i städer. Drönarflygledarens 

ansvarsområden kommer vara att kontrollera och se till att drönartrafiken i luftrummet flyter 

på och följer regelverken. Därför måste drönarflygledaren ha informations 

hjälpmedelsverktyg, i form av informationsvisualisering, tecken, och sonifiering, för att förstå 

drönartrafiksituationen luftrummet. Antagandet baseras på egna reflektioner samt 

diskussioner med medlemmar ur UTM50 gruppen. 

Antagande 6: Vilken utsträckning användandet av drönare i framtiden är dock svårt att veta. 

Det är dock bättre att designa ett UTM system som försöker att överskatta den framtida 

användningen av drönare och istället kan en ner skalning av UTM systemet än att 

underskatta och behöva skala upp vilket kan leda till större konsekvenser. Antagandet 

baseras på UTM litteratur samt diskussioner med medlemmar ur UTM50 gruppen. 

1.5 Avgränsningar  

Arbetet med att integrera drönare i samhället är ett tvärvetenskapligt område som kommer 

att involvera många av olika intressenter från många typer av expertisområden måste därför 

arbetet avgränsas. Nya lagar behövs stiftas, regelverk behövs tas fram, infrastruktur kommer 

behövas byggas, mjukvara för drönare till exempel algoritmer och gemensamma protokoll 

behövs utvecklas samt behöver planerings-  och logistikverktyg med mera utvecklas. När 

exakt UTM i städer kommer att realiseras och implementeras ligger utanför detta arbetes 

frågeställning. 
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2. Teori  

Teorikapitlet är uppdelat i två avsnitt, i avsnitt 2.1 presenteras teorin som detta arbete utgick 

ifrån vid utformningen av designförslag. I det andra avsnittet avsnitt 2.2 tas metodteorin upp 

för de metoder som har använts under arbetets gång. 

2.1 Teoriområden 

I detta avsnitt presenteras den teori som har använts för att ta fram designförslag för 

utvecklingen av UTM system i städer. Kunskaper från ämnesområdena 

informationsvisualisering, semiotik, och sonifiering presentas. Vidare presenteras 

existerande kunskap som finns om UTM i städer. Inspiration har hämtats från 

kontrollmodellen Extended Control Model (ECOM) och över hur kontroll kan ses fungera. 

Avslutningsvis tas teori om hur transmodal design fungerar då UTM systemet är tänkt att 

vara transmodalt.  

2.1.1 Informationsvisualisering 

Idéen med informationsvisualisering är enligt Spence (2014) att skapa eller förbättra en 

persons förståelse för något eller en situation. Informationsvisualisering handlar inte mycket 

om att det estetiska utseende. Att representera information i olika visuella representationer 

gör att individen kan upptäcka något som inte tidigare kunde ses eller förstås.  

Ware (2012) tar upp bör systemen designas utefter hjärnans och perceptionens möjligheter 

och dess begränsningar. Informationsvisualiseringen ska hjälpa användaren att guida blicken 

så att användaren inte behöver tänka vart som ska studeras härnäst. Större områden ska 

enligt Ware (2012) använda färger med lite mättnad då de inte ska ta ögats fokus från andra 

mindre visuella element som kan vara viktiga. För att visuella element i systemet enklare och 

snabbare ska kunna uppfattas bör visuella elements form och färg som används i systemet 

vara distinkta från varandra och bakgrunden. Användandet av olika färgkulörer istället för 

flera nyanser av samma färg kan göra det enklare för personer att se skillnader. Den visuella 

perceptuella informationen bearbetas i fyra olika stadier dessa stadier kräver olika mycket 

mentalt arbete för att tyda. Desto fler stadier som behövs för att tyda och skapa mening desto 

längre tid krävs det för en person att identifiera objektet. För att ytterligare göra det enklare 

att skilja mellan visuella element så skriver Ware (2012) att en kantlinje kan appliceras runt 

visuella elementen. 

2.1.2 Sonifiering 

Sonifiering handlar om att göra om till och presentera data i auditivmodalitet (ljud) istället 

för genom visuellmodalitet. Att använda sig av den auditiva modaliteten för att presentera 

information istället för den visuella modaliteten har fördelar menar Herrman m.fl. (2011) då 
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människans auditiva system är mycket välutvecklat och mycket av det är automatiserat tack 

vare evolutionen. Fördelen med sonifiering är att det tillåter system att förmedla mer 

information till personer, för även om en person är visuellt upptagen på en uppgift kan 

personen fortfarande mottaga och bearbeta auditivinformation. Walker och Ness (2011) 

menar på att människans auditiva system är bra på att notera temporala förändringar och 

mönster. Därför är ljud bra på att representera komplexa mönster, förändringar över tid, 

varningar och händelser som kräver direkt uppmärksamhet. Dock är en nackdelen med att 

presentera information auditivt då informationen är mer temporärt jämfört med visuell 

information, den temporala aspekten ställer därför begränsningar på vilken typ av 

visuellinformation som kan sonifieras.  

Brazil och Fernström (2011) diskuterar användningen av ljudikoner. Ljudikoner är likt 

visuella ikoner är distinkta från varandra är ljudikoner distinkta från varandra, de kan enkelt 

identifieras och särskiljas från andra ljud då deras ljudsignatur är likt visuella ikoners 

utseende konstant. I vår vardag är ljudikoner vanligt förekommande som till exempel ljudet 

av rinnande vatten är ett exempel på en ljudikon. Brazil och Fernström (2011) skriver att 

ljudikoner kan antingen vara naturliga ljud och ha en naturligkoppling till objektet eller 

händelsen ljudikonen representerar som exemplet med rinnande vattnen. Men ljudikonerna 

kan också vara artificiella och inte ha någon naturlig koppling. Anledningen till 

användningen av artificiella ljudikoner finns istället för använda naturliga ljud är för att det 

antingen inte finns något motsvarande naturligt ljud, till exempel vid skärminteraktion med 

smartphone eller att det naturliga ljudet känns konstigt eller upplevs störande.  

Rönnberg m.fl. (2016) skriver att sonifiering inte får överanvändas i gränssnitt för att 

undvika att sonifieringen blir irritationsmoment eller habitueras bort. Avsaknaden av ljud 

har också med sig en betydelse och därför bör sonifiering inte vara aktiv hela tiden. Detta för 

att förebygga att sonifieringen blir till ett irritationsmoment. Sonifieringen av det perifera 

(det som är utanför personen fokus) får inte ta uppmärksamhet ifrån personens aktuella 

uppgift, användaren ska kunna höra och förstå den sonifierade informationen utan att aktivt 

behöva lyssna för att förstå den sonifierade informationen.  

2.1.3 Semiotik 

Semiotik skriver De Souza (2014) är studiet av tecken det involverar deras uppkomst, mening 

och användning. Den semiotik som användes i detta arbete utgår från Pierce semiotik. En av 

Peirce definitioner av tecken ”I define a sign as anything which is so determined by 

something else” (s478, The Essential Peirce. 1998).  

De Souza skriver (2014) att Pierce menade på att ett tecken har en struktur som består av tre 

delar: (1) representationen, det tecknet representera och vad det signalerar (2) objektet, det 
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själva fysiska tecknet (3) interpretören, den som tolkar tecknet och binder samman det 

fysiska tecknet (objektet) med vad tecknet signalerar (representationen). Likt att tecknet 

måste finnas i fysisk form (tecken kan ta form i olika modaliteter) måste det finnas någon 

som aktivt tolkar tecknet. Ett tecken får sin betydelse av hur den används och i vilken kontext 

vilket innebär att alla tecken är föränderliga och det finns inga naturliga objektiva universella 

tecken utan tecken bygger i sin tur på andra tecken.        

De Souza (2014) skriver att Pierce menar på att det finns tre olika typer av tecken ikoner, 

symboler, och index. Med ikoner menas ett tecken som har en naturlig fysisk likhet med det 

tecknet representerar till exempel tecknet för gaffel. En symbol saknar en naturlig koppling 

med vad tecknet representerar/signalerar och symbolen måste därför läras in för att en 

person ska kunna koppla symbolen till det den representerar, till exemplet symbolen för 

hjärta. Index är den fysiska kopplingen mellan vad tecknet signalerna och det som 

signalernas, till exempel rök signalerar att det är något brinner. (De Souza, 2014)                                    

Semiotik kommer användas i detta arbete för att hjälpa till att besvara frågor "hur ska tecken 

användas i UTM systemet för att ge drönarflygledaren en förståelse över situationen i 

luftrummet?". För även om inget UTM system existerar i dagsläget är det fördelaktigt att 

använda sig av de teckenrepresentationer som är familjära i så stor utsträckning som möjligt 

för att minska behovet inlärning av tecken som UTM systemet använder sig av utan det är 

istället fördelaktigt att använda sig av existerande teckenrepresentations kunskap. Att ta 

hänsyn till existerande tecken minskar risken för misstolkningar, ett redan existerande 

tecken ska inte representera något annat i UTM systemet än vad det gör annars i andra 

kontexten. Det är också viktigt att vara konsistent med teckenanvändningen i systemet och 

minimera att tecken har olika betydelser för att minimera att misstolkningar sker.  

2.1.4 Unmanned Air Traffic Management 

Enligt Dao m.fl. (2017) kommer det att vara 35 gånger så mycket fler drönare än bemannat 

flyg i luftrummet i USA redan år 2020. Denna kvantitativa skillnad bidrar också till en 

kvalitativ skillnad i utförande av kontroll av luftrummet och arbetsuppgifter för 

drönarflygledaren som tidigare nämnt i avsnitt 1.5.  

Den gemensamma organisationen SESAR Joint Undertaking skapad av flera europeiska 

länder är en organisation vars arbete och syfte är att modernisera det europiska 

flygledningssystemet. I SESAR Joint Undertaking (2018) så kallade masterplan förklarar hur 

denna moderniseringen av den europeiska flygledning ska gå till. En del av SESAR Joint 

Undertaking:s masterplan involverar också att forska och ta fram hur UTM ska fungera samt 

hur UTM ska kunna interageras med den vanlig traditionella flygledningen. I planen 

hanteras all sorts av drönartrafik som kan tänkas användas i framtiden och många olika 
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miljöer. Drönartrafiken kommer att användas sig utav något som kallas U-space (Urban 

space) konceptet vilket SESAR Joint Undertaking (2018) definierar följande: 

“U-space is a set of new services relying on a high level of digitalisation and automation of 

functions and specific procedures designed to support safe, efficient and secure access to 

airspace for large numbers of drones. As such, U-space is an enabling framework designed 

to facilitate any kind of routine mission, in all classes of airspace and all types of 

environment - even the most congested – while addressing an appropriate interface with 

manned aviation and air traffic control / ATC”  

(s2, SESAR Joint Undertaking, 2018) 

Tanken med U-Space som förklaras är att interagera all form av flygfarkoster och U-Space är 

inget separat luftrum som är exklusivt för drönare, utan drönare och bemannat flygfarkoster 

använder sig av samma luftrum. En prognos av SESAR Joint Undertaking (2018) är ca år 

2035 kommer det europeiska luftrummet vara 10 gånger så trafikerat som i dagsläget och att 

majoriteten av denna trafik kommer bestå utav drönartrafik som är beyond visual line of 

sight (BVLOS). Det är inte klart hur mycket av denna trafik som kommer vara koncentrerad i 

städer. Det SESAR (2017) understryker är att det är viktigt med standardiseringen av UTM, 

som att utveckla gemensamma riktlinjer och ramverk för att främja samarbete och säkerhet 

av U-Space. Dock påpekas utvecklingen av U-space samtidigt som det ska vara säkert inte 

vara allt för restriktiv för att hindra utvecklingen av drönare utan tillåta innovation och 

utveckling sker för att främja framväxten av nya företag och den ekonomiska tillväxten. 

Implementationen av U-Space kommer ske i fyra faser som bygger på varandra beskriver 

SESAR (2017), där första fasen är tänkt att vara implementerad år 2019 och fas fyra är 

prognoserat att vara implementerat runt år 2035.  

UTM50 gruppen har i en tidigare workshop (Lundberg m.fl.,2018) utforskat olika koncept 

hur UTM i städer kan bedrivas. Att styra varje drönare enskilt, punkt till punkt som det görs i 

dagen flygledning går inte att föra över till drönarflygledning som tidigare nämnt. 

Workshopsdeltagarna uppskattade att det endast skulle kunna styra mellan 2 till 5 drönare 

samtidigt. En annan lösning är att använda sig av ett lufttunnelsystem som innebär att ett 

vägnät i luftrummet skapas för drönartrafiken. Fördelen med detta är att det är enklare att 

övervaka drönartrafiken. Bullernivån drönarna orsakar kan reduceras genom att lägga dessa 

drönarlufttunnlar över existerande trafikerade gator. Nackdelen med detta koncept är att 

färdsträckorna blir längre vilket leder till ökade färdtider och mindre räckvidd för drönarna. 

Att drönarna kan flyga fågelvägen är en anledning till varför drönartransport är snabbare än 

markbunden trafik. Ett annat mer lovande koncept är att istället för lufttunnlar ha två 

dimensionella plan som tillåter drönarna att flyga fågelvägen, planen ligger på varandra och 
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luftrummet kan bestå av flera plan i en så kallad volym (drönarluftrummet). Att dela upp 

drönarna i luftrummet i olika plan så kallade lager beroende på drönarnas färdriktning vid 

mycket trafik har fördelar då drönarna hamnar mindre i kollisionskurs med varandra och 

därmed gör att drönartrafiken i luftrummet flyter på bättre.   

2.1.5 Extended Control Model  

Extended Control Model (ECOM) är som Hollnagel och Woods (2005) beskriver en 

påbyggnad av Contextual Control Model (COCOM), skillnaden är att COCOM modellen 

försöker beskriva vilket kontrolläge sorts operatören (i detta fall är operatören 

drönarflygledaren) befinner sig i och vilka möjligheter operatören har. ECOM fokuserar mer 

på att beskriva och förklara hur operatörens utförande kontroll i ett sammansatt kognitivt 

system1 tar plats och att utförandet av kontroller sker på flera lika nivåer samtidigt. Dessa 

kan delas upp i fyra olika kontrollnivåer2, nivåer är inte skilda utan kontrollnivåerna är 

cykliska och integrerar hela tiden och påverkar varandra, dessa kontrollnivåernas namn är 

Targeting-, Monitoring-, Regulating-, och Trackingloopen.  

Targetingloopen är den högsta kontrollnivån och i denna kontrollnivå bestäms det 

övergripande mål som påverkar de andra nedre kontrollnivåerna. Om det övergripande målet 

inte kan uppfyllas måste operatören göra en omvärdering av situationen och ändra det 

övergripande målet. I monitoringloopen realiseras det och planeras det hur operatören ska 

gå tillväga för att uppnå det övergripande mål som har beslutas i targetingloopen. I 

monitoringloopen identifieras eventuella avvikelser från planen eller störningar som 

påverkar utförandet av planen, korrigerar av planen görs för att fortfarande kunna uppfylla 

det övergripande målet. Om förändringarna är tillräckligt stora måste ett nytt övergripande 

mål formuleras i targetingloopen. Regulatingloopen får information från monitorloopen och 

hantera avvikelser från planen i den aktuella situationen. Regulatingloopen kan ta över en 

uppgift som utförs i trackingloopen efter behov. Trackingloopen är den lägsta kontrollnivån 

och trackingloopen handlar om att ha koll på genomförandet av enskilda handlingar, det 

handlar ofta att hålla koll på att någon uppgift är inom ett visst godtyckligt värde till exempel 

vid bilkörning att hålla koll på hastigheten ligger inom fartgränsen. (Hollnagel & Woods, 

2005) 

Målet med UTM systemet är att ge drönarflygledaren (som i detta fall är operatören) bra 

kontrollmöjligheter över luftrummet. Drönarflygledaren ska ha som tidigare förklarat i 

föregående avsnitt har en mer övervakarroll över drönartrafiken. Själva UTM systemet ska 

automatisera de rutinmässiga och ofta förekommande arbetsuppgifter som i normala fall 

                                                        
1Ett sammansatt kognitivt består av minst en kognitivagent (exempelvis en person) och en artefakt. 
2 Hollnagel och Woods (2005) skriver att det inte finns någon absolut anledning till varför det är fyra 
nivåer, men att hittills har denna uppdelning fungerat.  
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utförs i regulating- och trackinglooperna. Tillskillnad från flygledarrollen i 

traditionellflygledning som detaljstyr varje individuellt flyg i sin sektor kan detta inte ske på 

grund av som tidigare nämnt den kvantitativa skillnaden (se avsnitt 1.4). Ingen individ har 

den kognitiva kapaciteten att hålla så många trackingloopar och regulatingloopar på grund av 

begränsade uppmärksamhets resurser. De flesta drönarna antas samtidigt vara helt 

autonoma som tidigare nämnt i avsnitt 1.5 och därför kan inte den verbala 

radiokommunikationen som flygledaren använder för att kommunicera och kontrollera 

flygplan inom sin sektor användas. Samtidigt är det viktigt att drönarflygledaren att vet vad 

som pågår i det automatiserade systemet då de finns många exempel på när 

drönarflygledarens uppfattning av systemet situationen inte överensstämmer med den 

faktiska situationen. Detta kräver att UTM systemet förmedla denna information så att 

drönarflygledarens mentala bild över situationen stämmer överens med den faktiska 

situationen.  

2.1.6 Transmodal design 

Det som skiljer transmodala gränssnitt från multimodala gränssnitt skriver Arvola och 

Nordvall (2016) är att multimodala gränssnitt förmedlar olika sorters information genom 

olika modaliteter. Medans i transmodala gränssnitt förmedlas samma information genom 

användandet av olika modaliteter som interagerar med varandra och transformerar 

informationen över tid. Då olika modaliteter har sina fördelar och nackdelar kan man genom 

transmodal design utnyttja de olika modaliteternas fördelar och som Arvola och Nordvall 

(2016) skriver kan transmodal design leda till att personer får en ökad förståelse, göra 

information mer lättillgänglig, mer inkluderade, och förbättra kommunikationen mellan 

personer. Ett gränssnitt kan ses som transmodalt när det kan transformera information 

mellan olika modaliteter utan att den essentiella informationen försvinner.   

Transmodaliteten gör att drönarflygledarens uppmärksamhet kan användas mer effektivt och 

därmed ökar drönarflygledarens förståelse och kontrollmöjligheter över drönartrafiken. 

Eftersom Ware (2012) skriver är ögats fokuspunkt endast några få och människan måste 

därför göra många ögonrörelseförflyttningar för att kunna skapa sig en förståelse över det 

som sker på skärmar. Därför kan ett transmodalt gränssnitt minimera drönarflygledarens 

behov att göra dessa ögonrörelseförflyttningar genom att presentera denna information i en 

auditivmodalitet istället för i den visuella modaliteten. Detta tillåter drönarflygledaren att 

bevara sitt visuella fokus på det mest relevanta i situationen, då drönarflygledaren inte 

behöver visuellt undersöka det i periferin samt inte behöver tänka på att undersöka 

situationen. 
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2.2  Metodteori 

I detta avsnitt diskuteras teorin bakom de metoder som har använts under detta arbete. Hur 

dessa metoder har använts praktiskt beskrivs senare i metodkapitlet tillsammans med en 

motivering till varför dessa metoder användes. 

2.2.1 Rapid Prototyping  

Smith (2015) beskriver Rapid Prototyping som ett iterativt arbetssätt för utveckling av 

mjukvara där arbetet i s.k. sprintar istället för att jobba traditionellt 

vattenfallsmetodsmodellen. Detta arbetssätt passar bra på arbeten när alla krav på produkten 

och design inte är bestämda från början utan växer fram under själva arbetsprocessen. I varje 

sprint tar designteamet snabbt fram nya en ny prototyp eller vidareutvecklar tidigare sprints 

prototyp som kan användartestats och utvärderas för att vägleda nästa sprints arbete. Detta 

tillåter som Smith (2015) skriver att involvera intressenter och tänkta användare i ett tidigt 

stadium i designprocessen och få feedback tidigt i arbetet. Eftersom prototyperna har inte 

högt ekonomiskt värde vilket tillåter designteamet att enkelt avfärda dåliga designförslag. 

Att jobba iterativt stämmer också överens med de Buxtons (2007) poängterar med att 

konceptskissandet är en iterativ process och designteamet har sällan helt rätt i början av 

arbetet.  

2.2.2 Forskning genom design  

För att ta fram kunskap och designförslag som kan användas vidare för utvecklingen av ett 

UTM system i städer användes forskning genom design som metod att forska igenom. Att 

forska genom design innebär att designprocessen är en stor del av kunskapsinhämtandet 

(Löwgren, 2016). Lik all forskning ställs kraven på att forskning genom designarbeten att 

arbetet ska bygga på tidigare kunskap från ämnesområdet och att resultat samt slutsatser 

som presenters ska vara välmotiverade. Det som skiljer forskning genom designarbetet från 

traditionella forskning menar Löwgren (2016) är att frågan som besvara är ”hur kan något 

vara?” medans mer traditionsenlig forskning försöker besvara ”hur något är?”. Genom att 

presentera resultat som har underbyggda resonemang så läsaren kan följa med i tankegången 

om hur designern kom fram till designlösning och varför den designlösning som presenteras 

valdes och inte någon av de andra möjliga designlösningar. Resultaten som fås med forskning 

genom designarbeten skriver Löwgren (2016) kan vara ny domänkunskap som är intressant 

för fältet. Slutresultatet kan också vara att tidigare kunskap tas och kombinerar denna 

kunskap och använder det i ett nytt sammanhang. Exempel på ny domänkunskap kan till 

exempel riktlinje inom ämnets område. 
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2.2.3 Användarhistorier 

Användarhistorier (eng. User Stories) skapas för att göra designproblemet mer konkret för 

designteamet och skapar en förståelse över vad som ska lösas (Goodwin, 2009). 

Användarhistorier är en konkret uppgift och ställer därför krav på produkten. 

Användarhistorier tillåter därför designteamet att testa och designa lösningar i systemet 

innan hela systemet är helt bestämt hur det ska fungera. Därför krävs det inte att allt i 

systemet byggs på samma gång utan systemet kan byggs del för del.  

2.2.4 Kravspecifikation och designspecifikation  

En kravspecifikation specificerar enligt Arvola (2014) de krav som ställs på produkten. Det 

finns fyra olika typer av krav: datakrav, funktionskrav, kvalitetskrav, och begränsningar. 

Datakrav är krav på vilken typ av data som skall finnas i produkten. Dessa krav kan beskrivas 

som substantiv, exempelvis datakrav för en väderapp är väderdata. Funktionskraven kan 

beskrivas som produktens verb, vad ska användaren kunna göra med produkten? Till 

exempel i väderappen ska användaren kunna se detaljerade prognos över närmsta dagen 

samt kunna se längre veckoprognoser. Kvalitetskrav kan också beskrivas som upplevelsekrav, 

detta är produktens adjektiv. Hur ska produkten kännas när användaren använder 

produkten? Exempelvis ska väderappen kännas snabb att få upp olika prognoser. 

Begränsningar är både inre och yttre begränsningar produkten har, väderappen har endast 

prognoser för ett begränsat geografiskt område som till exempel Norden. Andra 

begränsningar kan komma från beställaren av produkten samt annan konkurrens på 

marknaden eller ekonomiska skäl. De olika kraven är inte skilda från varandra utan är 

relaterade, ett funktionskrav ställer datakrav som exemplet ovanför ställer funktionskravet 

att se olika prognoser över tid krav på att data. Kvalitetskravet på att produkten ska kännas 

snabb att använda ställer krav på både funktionskrav och datakrav. 

Designspecifikation skriver Arvola (2014) specificerar hur produkten ska se ut och hur 

produkten ska fungera. Designspecifikationen ska vara tydligt formulerad och använda 

enkelt språk.  

2.2.5 Konceptskissning 

Anledningen till varför ordet konceptskissning används som begrepp istället för endast 

skissning använda ordet skissning får många uppfattningen att det endast handlar om att 

rita. Att ta fram nya koncept handlar om att förstå användaren och hur ser 

användarsituationen ut där produkten är tänkt att användas i (Buxton, 2007). Vilken kontext 

kommer produkten användas i och vilka förutsättningar har produkten i denna kontext? En 

mobil app är det enklare för användaren att förlora uppmärksamheten i och med att mobilen 



 

 13 

kan användas näst intill överallt jämfört med en stationär dator då användaren har mer, men 

inte nödvändigtvis all, uppmärksamhet tillägnad åt skärmen.  

Konceptskissning handlar om att få ner sina idéer på papper som både Buxton (2007) och 

Arvola (2014) påpekar. Vårt arbetsminne är begränsat och genom att få ner våra idéer på 

papper frigörs hjärnan på värdefulla kognitiva resurser som kan spenderas på annat, samt 

minimerar vi risken att glömma bort idéer då papper är mer permanent än vårat temporära 

arbetsminne. Frigörandet konceptskissning bidrar med gör också att vi kan upptäcka och 

utforska våra idéer ytterligare steg, det kan ofta vara svårt att hålla koll på alla delar i en idé 

samtidigt som man funderar på den. Arvola (2014) och Buxton (2007) skriver att designern 

bör ha med sig ett block hela tiden för man vet inte när en bra idé kan komma och det finns 

en risk att man glömmer bort snilleblixten om den inte antecknas ner. Idéen med 

konceptskissning är att i början utforska så mycket av designrymden som möjligt. Buxton 

(2007) påpekar att de första idéerna man har på en lösning sällan är unika oftast inte den 

bästa lösningen. Arvola (2014) rekommenderar att i början av konceptskissningen göra en så 

kallad divergentskissning där designern konceptskissar på så många olika idéer och koncept 

som möjligt och inte lägger ner mycket tid på varje enskild skiss. Olika konceptskisser kan 

sedan jämföras med plus- och minuslistor, där fördelarna och nackdelarna med olika koncept 

kan jämföras och designern kan avgöra vilket koncept som är värt att utforska vidare och 

därmed gå över till en så kallad konvergentskissning. Eftersom man har lagt ner lite tid på 

sina skisser gör det också enklare att avfärda dem (Arvola, 2014).  

2.2.6 Wizard of Oz prototyper 

Prototyperna som skapades för att göra användartesterna med var Wizard of Oz prototyper. 

Begreppet Wizard of Oz prototyper används för att beskriva prototyper (Buxton, 2007) som 

på ytan ger användaren intrycket att de verkar vara mer avancerade än vad prototyperna 

egentligen är. Att skapa Wizard of Oz protyper tillåter designer som Buxton skriver (2007) att 

snabbt skapa prototyper som kan användare testas utan att behöva lägga ner mycket resurser 

på tekniska detaljer. Detta gör det enklare för designer att testa flera olika designförslag och 

enklare kunna avfärda dåliga koncept då prototypernas ekonomiska värde är lågt. Samt 

tillåter Wizard of Oz prototyper att designern inte behöver förlita sig på personer med en 

annan kompetens då designern själv kan skapa prototyperna och arbetet blir därmed mer 

självständigt.  

2.2.7 Användartester  

Enligt Nielsen (2012) räcker det i flesta fall att göra användartester på fem personer. Det är 

inte mycket mer man får ut att användartesta på flera personer än fem personer då de oftast 

har upptäckt det mesta i prototypen. I agila arbetssättmetodiker som exempelvis Rapid 

Prototyping kan det krävas färre än fem testdeltagare i varje sprint användartest då tiden 
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som sparas in vilket väger upp för de extra som kan upptäckas med fler testdeltagare. Detta 

tillåter att fler användartester kan istället göras fler under arbetsgång. 

2.2.8 Workshop 

Workshop är en fokusgruppmetod. Fokusgrupper skriver Howitt (2010) är en 

kollektivintervju där forskaren fungerar som moderator bjuder in en grupp intressenter för 

att diskutera om ett ämne. Moderatorn håller i workshopen och leder gruppdiskussionen så 

workshopen besvarar de frågorna forskaren vill ha besvarade samt är moderatorns uppgift 

att alla deltagare får komma till tals. Samtidigt ska moderatorn inte ta allt för stor plats utan 

ska låta deltagarna diskutera med varandra. Fördelen med fokusgruppsformatet är som 

Howitt (2010) skriver att interaktionen som skapas i gruppdiskussioner mellan deltagarna 

genererar rikligt med data som inte fås med enskilda intervjuer där forskarens egna frågor 

mer styr den diskussionen. Då workshops tillåter deltagarna att reagera på andras deltagare 

åsikter och övertygelser. Om deltagarna inte är ense om en sak kan argument från båda sidor 

visas och argumentationen kan ge nya insikter.  
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3. Metod 

Detta kapitel förklarar designerns roll i arbetet, hur arbetet genomfördes, vilka steg och vad 

för mjukvara som användes i konceptskissningen och utformningen av designförslagen. 

Sedans beskrivs det hur användartesterna genomfördes.   

3.1 Designers roll i arbetet  

Johansson (2011) skriver är en allmänsyn att vetenskapen eftersträvar att vara så objektiv 

som möjligt, forskaren som bedriver forskningen ska vara utbytbar, samma studieresultat 

skall kunna produceras av andra forskare dvs. studiens resultat ska vara replikerbar. 

Forskaren egna värderingars påverkan på resultat ska minimeras i högsta möjliga grad. 

Därför kan designers roll i forskning genom design ifrågasätta studiens objektivitet och 

därmed kan också studiens validitet och replikerbarhet ifrågasättas. För hur mycket av mina 

subjektiva värderingar ligger i besluten som fattades under designprocessen? För ligger det 

inte i betraktarens ögon vad som är god design? Hur kan min subjektiva uppfattning som 

används för att avgöra vilket av två olika koncept som är bäst vara vetenskapligt? Som 

Johansson (2011) skriver är kravet på en helt värderingsfri vetenskap svår att uppfylla. Men 

genom att använda mig av beprövande designmetoder som har empiriskgrund och 

användartesta designförslagen kan de valideras och mina subjektiva värderingars påverkan 

på designförslagen minskas. Att forskaren tydligt redovisar hur designprocessen som har lett 

fram till resultatet som Löwgren (2016) skriver kan läsaren själv skapa sig en uppfattning 

över om de designförslag som presenteras i resultatet är väl motiverade och kan avgöra om 

den vill hålla med forskarens designlösningar.  

3.2 Rapid Prototyping 

Arbetet bestod utav tre sprintar, varje sprint bestod i sin tur av fyra olika faser (se figur 3.1). 

Fördelen med att arbeta agilt i sprintar är att efter varje sprint avslutades kunde jag i rollen 

som designern reflektera över vad som gick bra med användartesterna och vad som hade gått 

mindre bra. På så sätt kunde sämre designlösningar elimineras eller omarbetas under 

arbetsgång istället för att endast ha användartester i slutet av arbetet och först då upptäcka 

problemen med designförslagen utan att ha en chans att kunna vidareutveckla dem. 

Reflektionen över vad som gick bra och dåligt tillät mig i rollen som designer att se luckor i 

designförslagen som kan täppas till med vidare teoriläsning i referenslitteratur och vidare 

konceptskissning.  
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Period         

F1 Teoriläsning 1–5         

F2 Skissa  1–8       

F3Prototypskapande     9–15    

F4 Användartester       15-20  

Figur 3.1: Visar hur arbetes tre sprintar var uppbyggda, sifforna i det färgade cellerna representerar 

arbetsdag. F står för fas.  

Varje sprint hade samma upplägg och bestod av fyra olika faser som var i följande ordning: 

teoriläsning, konceptskissning, prototypskapande, och användartestning. 

Konceptskissningen började med en divergent konceptskissningsperiod för att utforska så 

många designmöjligheter som möjligt för sedan besluta vilka koncept som var värda att gå 

vidare med och konceptskissa konvergent som Arvola (2014). Anledningen till varför 

teoriläsning och konceptskissnings faserna skedde parallellt är för att idéer på koncept kan 

dyka upp under teoriläsningen och som tidigare nämnt rekommenderar Arvola (2014) att det 

är bra att föra ner idéer direkt annars finns risken att den glömmas bort. Det gör också att de 

kunskaper som inhämtas kan användas praktiskt direkt. Det ger också sina skisser och idéer 

tid att mogna och reflektera över dem. Först i början tycks ens idé var bra och nyskapande 

men konceptidéens nackdelar upptäcks först efter idén har fått mogna. Utöver detta hade 

arbetet hade också inplanerat två stycken buffertveckor som finns till för att det sällan går 

som det är planerat under arbetets gång. 

Nackdelar i och med mer deadlines kan arbetet därför bli mera stressigt och de prototyperna 

som tas fram inte är helt genomtänkta. Det krävs också mer tid som går till att rekrytera folk i 

och med att användartester sker på olika perioder istället för att endast användartesta i slutet 

av arbetet.  

Resultatet med detta arbete är som syftet är designförslag på hur man kan utveckla och 

designa UTM system för att förmedla information för att förbättra drönarflygledarens 

förståelse och kontrollmöjligheter över drönartrafiksituationen i luftrummet över städer. 

3.3 Konceptskissning 

3.3.1 Listor på tänkbara koncept för drönartjänster  

För att få en startpunkt i arbetes första sprinten och en bättre förståelse över hur en framtid 

med en ökad närvaro och användning av drönare kommer att se ut till vardags i städer 

gjordes en lista med ca 65 olika koncept för tänkbara drönartjänster i stadsmiljöer. 

Tjänsterna var allt från transport till övervakning till uthyrningstjänster med mera. Jag fick 

också ta del av en lista över tänkbara drönartjänster som hade sammanställts från en tidigare 
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workshop inom UTM50 gruppen där workshopsdeltagarna hade kommit upp med en lista på 

140 olika idéer på drönartjänster i stadsmiljö.  

3.3.2 Användarhistorier 

För att ha någonting att utgå ifrån när konceptskissningen på designförslag börjades 

skapandes användarhistorier i början av sprint 1 för att utgå ifrån. Att använda 

användarhistorier passar därför bra med Rapid Prototyping metodiken då alla krav inte är 

satta vid arbetets början. De användarhistorier som valde att användes under 

konceptskapandet togs i samråd med min bihandledare Mattias Arvola och Jonas Lundberg 

som båda är medlemmar i UTM50 gruppen. Jag hade personligen förberett fyra olika 

användarhistorier och tagit fram vad varje användarhistoria undersökte och vad för frågor de 

hjälpte till att besvara (se bilaga 1). Dessa användarhistorier som hade tagits fram byggde på 

de idéer på koncept på listorna över tänkbara drönartjänster som skrevs om i föregående 

avsnitt. De användarhistorier som beslutades med att använda och utgå ifrån i arbetet var 

”drönartrafikstockning har skett” i sprint 1 och i sprint 2 användes ”Försämring av 

väderförhållande” samt en avgränsad version av ”Akuttransport av organ/blod mellan 

sjukhus” (se bilaga 1). Anledning till varför dessa användarhistorier valdes att utgå ifrån i 

arbetet och i denna ordning var för att det ansågs vara de som ställde mest relevanta frågar 

att utforska i detta tidiga stadie av design av ett UTM system i stadsmiljöer.  

3.3.3 Arbetsuppgifter för drönarflygledare 

För att skapa en bättre förståelse för hur drönarflygledares arbetssituation kan komma att se 

ut togs det därför också fram en lista med tänkbara arbetsuppgifter en drönarflygledare kan 

tänkas behöva utföra under sin arbetsdag. De togs inspiration från existerande UTM 

litteratur och från tidigare samtal med medlemmar ur UTM50 gruppen vid utformandet av 

tänkbara arbetsuppgifter. Parallellt vid skapandet av tänkbara arbetsuppgifter skapandes 

också användarhistorierna, vilket gjorde att användarhistorierna gav idéer på tänkbara 

arbetsuppgifter och tänkbara arbetsuppgifter gav idéer på användarhistorier. 

Arbetsuppgifterna hjälpte till att ta fram de olika kraven till den preliminära krav- och 

designspecifikation. 

3.3.4 Kravspecifikation och designspecifikation 

Utifrån listorna med tänkbara koncept på drönartjänster, användarhistorier och tänkbara 

arbetsuppgifter för drönarflygledare kunde en preliminär krav- och designspecifikation tas 

fram som underlag att arbeta utifrån under arbetes första sprint. Krav- och 

designspecifikationen utvecklades och reviderades under arbetsgång vilket stämmer överens 

med det Buxton (2007) skriver, på så vis att efter varje sprint reviderades krav- och 

designspecifikation efter behov av de lärdomarna av utvärderingen av feedbacken från 
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användartesterna. Krav- och designspecifikation användes för att guida arbetet och försökes 

följa i största möjliga mån och fortfarande följa sprintarnas planerade schema (se figur 3.1).  

3.3.5 Konceptskissningen  

Vid konceptskissningen användes de valda användarhistorierna, tänkbara arbetsuppgifter för 

drönarflygledare, krav- och designspecifikation. Detta för att kunna avgränsa eftersom 

designrymden över möjliga koncept är som Buxton (2007) skriver väldigt stor och designern 

riskerar att aldrig lämna detta stadie och därför bra att ha riktlinjer att gå utefter.  

Som tidigare nämnt i avsnitt 3.1 så började varje konceptskissningsfas i varje sprint med en 

divergentskissning för sedan övergå till en konvergentskissning. För att avgöra vilka av de 

koncept som var värt att utforska vidare och skapa en prototyp utifrån användes plus- och 

minuslistor. Plus- och minuslistor var baserade utifrån användarhistorierna, tänkbara 

arbetsuppgifter för drönarflygledare, kravspecifikation, och designspecifikation. Som Arvola 

(2014) och Buxton (2007) rekommenderar hade jag med mig en skissningsbok med mig i 

vardagen i så stor utsträckning som möjligt. 

3.4 Protypskapande 

Prototyperna skapades utefter de designförslagen som hade tagits fram under 

konceptskissnings fasen av sprinten. Prototyperna som skapades blev allt mer avancerade 

och fick utökad funktionalitet under arbetets gång även fast de fortfarande befann sig på en 

Wizard of Oz prototypnivå. Detta för att som tidigare nämnt är syftet med arbetet att utforska 

designförslag och inte att skapa implementeringsbara systemfunktioner till ett UTM system. 

Prototyperna utvecklades över tiden och byggde vidare på de lärdomarna som fåtts från 

tidigare sprintas användartester och reflektioner samt mer kunskap från litteraturen. 

Prototyperna utforskade och testade de olika designförslagen för att undersöka om 

koncepten var intressanta nog att utforskas vidare. Detta för att minimera risken att nå ett 

lokalt optimum om det väljs att gå vidare med det första konceptet som en kommer på, som 

Buxton (2007) nämner är det svårt för designteamet att träffa rätt med designlösningen i 

början utan design är en iterativ process.   

3.4.1 Prototypverktyg  

De programvarorna som användes för att skapa prototyperna var PowerPoint för 

informationsvisualisering och tecken UTM systemet. Audicity användes för att skapa och 

anpassa ljudikonerna. Webbeditorn Snazzy Maps användes för att modifiera och anpassa 

bakgrundskartan till prototyperna. 
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PowerPoint 

PowerPoint användes för att snabbt och enkelt skapa tecken, diagram och så vidare. 

Anledningen till varför PowerPoint användes som prototypverktyg var för att jag hade 

tidigare erfarenhet att använda denna programvara. Detta minskade behovet och tiden av att 

behöva lära sig en ny programvara och istället kunde tid läggas på att utforska designförslag. 

Interaktionen mellan PowerPoint bilderna gjordes genom att länka samman bilder när 

användaren klickade på ett gränssnittselement på skärmen. Detta gav intrycket av att 

prototyperna var ett mer avancerade och därmed skapa Wizard of Oz prototyp illusionen.  

Audacity 

Audacity är en gratis öppenkällkodsprogramvara som användes för att modifiera ljud som 

laddades ner från freesound.org för att skapa ljudikoner. Ljuden som användes hade 

Creactive Commons licens och var fria att använda och redigera så länge de inte användes i 

kommersiellt syfte. Efter ljudikonerna var skapade importerades sedan ljudikonernas 

ljudfiler till PowerPoint.  

Snazzy Maps 

För att skapa bakgrundkartan i sprint 2 prototyp modifierades den existerande Google maps 

kartan via Snazzymaps.com. Snazzy Maps har en webbläseditor som tillåter användaren att 

via ett grafiskgränssnitt ändra på alla de olika grafiska elementen på kartan samt välja att 

visa eller dölja dem. Alla ändringar uppdateras i realtid vilket tillåter användaren snabbt 

utforska olika kartvarianter.  

3.5 Användartester  

Det genomfördes under arbetets gång tre olika typer användartester, ett användartest i slutet 

av varje sprint. Deltagarna i användartesterna i sprint 1 och sprint 2 blev rekryterade genom 

bekvämlighetsurval och var studiekamrater, detta för att reducera rekryteringstiden. Medans 

deltagarna i workshopen i sprint 3 var rekryterade av UTM50 gruppen. Det var tre deltagare i 

sprint 1 användartester och fyra deltagare i sprint 2 användartester (varv två av deltagarna 

hade deltagit i sprint 1 användartester), medelålder bland deltagarna var ca 23 år (SD = 1,35) 

och alla dessa användartester skedde individuellt med författaren. I användartester blev 

deltagarna presenterade för designförslagen som hade tagits fram och fick förklarat för sig på 

vilket sätt de är tänkta att fungera. Alla av deltagarna fick sedan utföra uppgifter i tre olika 

scenarion och öppna frågor ställdes om vad de tyckte om designförslagen i prototypen. 

Användartesterna var tänkt att fungera som ett diskussionsforum där åsikter och feedback 

om designförslagen var i fokus. Att UTM systemet är intuitivt för förstagångsanvändaren är 

inte relevant att testa då drönarflygledaren kommer jobba med UTM systemet dagligen 
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under sin arbetsdag samt har genomgått en utbildning av UTM systemet likt flygledare gör 

för flygledningssystem. Under användartesterna antecknades det med papper och penna vad 

varje deltagare gjorde och vad de sa. Anteckningarna strukturerades ut efter vilket scenario 

de antecknades ner i. Detta gjordes för att sedan vid sammanställningen av den insamlade 

data och kunna se vad varje deltagare tyckte om de olika designförslagen. 

3.5.1 Användartestmiljö  

Testerna användes av en 32’” LCD multitouchsbord (FlatFrog Multitouch 3200) som var 

kopplat till en stationär dator för driva skärmen. Alla användartesterna gjordes på campus i 

samma rum. Ljudet spelades upp från ett Logitech X 230, 2.1 ljudsystem med två 

stereohögtalare samt en subwoofer. Ljudsystemet var placerat bakom multitouchsbord med 

subwoofern i mitten mellan stereohögtalarna.  

3.5.2 Användartestningsprocedur 

Först fick deltagarna i sprint 1 och sprint 2 användartester instruktioner om vad syftet med 

användartestet kandidatarbetet. Det fick sedan skriva på ett samtyckesformulär (se avsnitt 

3.5.4) och sedan visades en kort demonstrationsvideo 3 för deltagarna om hur drönare i 

städer kan komma och se ut, videon var producerad av SESAR Joint Undertaking och visade 

några aspekter av deras så kallade U-Space koncept. Tanken med att visa videon för 

deltagarna var att de kunde skapa en mening till vad UTM systemets gränssnittelement är 

tänkt att representera. Sedan blev deltagarna presenterade för designförslagen och ställdes 

inför några scenarion där de skulle utföra uppgifter. De fick skriftliga instruktioner på 

utskrivet papper, både instruktioner om designförslagen samt scenarioinstruktioner. Detta 

för att försäkra att alla deltagare fick ta del av samma information och på samma sätt. Då 

varje scenario introducerade och testade olika designförslag var instruktionerna uppdelade 

för att deltagarna inte skulle få all information på samma gång, designförslagen testade inte 

deltagarens minnesförmåga. Deltagarna fick ha instruktionerna vid sin sida under hela 

användartestet.  

I sprint 1 genomfördes tre användartester, deltagarna fick utföra uppgifter i tre olika 

scenarion. I det första scenariot undersöktes det om heat map och symbol overlay var tydligt 

och kunde se skillnad mellan heat map färgerna och skillnad på de olika 

drönartypsymbolerna samt om radardiagrammet och strömgrafen tydligt visade vad 

drönartrafiken bestod av. I det andra scenariot undersöktes luftrumlagersplittring 

funktionen och om det var tydligt vilket lager som visades på stora kartan och vilket lager 

som visades på mini mapen, detta för att se om missförstånd kunde ske när luftrummet var 

uppdelat i fler lager. I det tredje scenariot undersöktes multilager längst geofence kanter och 

                                                        
3  https://www.youtube.com/watch?v=XuwZR0lUeu8 
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om representation av geofence på den högra informationspanelen var ett enkelt sätt för 

deltagaren att få en uppfattning om hur trafiksituationen såg ut vid geofences kanter.  

I sprint 2 genomfördes användartester med fyra deltagare. Deltagarna blev presenterade för 

tre scenarion och fick utföra uppgifter inom dessa scenarion. Varje scenario likt sprint 1 

användartester, testade olika designförslag i systemet. I detta användartest scenario 1 var 

fokuset att undersöka heat maps nya utseende, de nya drönartypsymbolernas utseende om de 

tydligt visade drönarensfärdriktning, om radardiagrammet var tydligare och om dess siffor 

och punkter enkelt kunde avläsas, om drönaröverträdelse i ett geofence fångade 

uppmärksamheten när geofencet blinkade. Scenario 2 undersöktes 

lagersplittringsfunktionen, diagrammens storlek som tillhörde mini mapens var tydliga nog, 

och de två ljudikonerna. Tyckte användarna att ljudikonerna upplevdes störande? Kunde 

deltagarna skilja mellan olika drönares beats om det var samtidigt? Scenario 3 undersökte 

multipla lager vid geofences kanter och om 3d representationsmodellen tydligt visade hur 

drönartrafiken var fördelad längs med geofence kanter tillsammans med den dynamiska 

pilen i mitten.  

I workshopen som skedde i slutet av sprint 3 var sprint 3:s användartest, deltog från två 

medlemmar UTM50 gruppen och författaren. Det var fyra workshopsdeltagare varv tre av 

dem var utbildade flygledare, två av dom jobbar aktivt med flygledning i flygledartorn på en 

flygplats i Stockholmsregionen och en jobbar på Luftfartsverket med bland annat 

drönarfrågor. Den fjärde workshopdeltagaren var en modellflygare som flög egna byggda 

drönare på fritiden. Workshopen spelades in med ljud- och videoupptagning samt togs 

anteckningar med penna och anteckningsblock under workshopen. Sonifierings delen och 

multilager längs geofence kanter designförslaget var inte en del av workshopen på grund av 

tidsbrist.  

3.5.3 Analys och utvärdering av användartester  

För att analysera och utvärdering av användartesterna sammanställdes anteckningarna som 

togs under användartestet genom att skriva vad varje deltagare tyckte om de olika scenarion 

och de olika designförslagen. Därefter reviderades krav- och designspecifikationen utefter 

behov (se bilaga 2 och 3). 

Efter workshopen sammanställdes anteckningar som hade noteras och efter behov 

studerades det inspelade video- och ljudmaterialet om det rådde oklarheter med 

anteckningarna. Krav- och designspecifikationen reviderades (se bilaga 4) ytterligare för att 

ta hänsyn till de lärdomar som inhämtats under denna sprints konceptskissning samt 

feedback och lärdomar som fåtts fram under workshopen. Eftersom detta var arbetes sista 
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krav- och designspecifikation reviderades de ytterligare efter behov när det reflekterades mer 

om designlösningarna vid skrivande av arbetes diskussions kapitel. 

3.5.4 Etik   

Vetenskapsrådets (2002) etiska principer följdes. Deltagarna blev informerade innan 

användartestet började om syftet med användartestet och syftet med arbetet och UTM50 

gruppens arbete och de fick skriva på ett samtyckesavtal. De fick information om hur data 

skulle samlades in under testet och hur denna data skulle komma och användas i arbetet. De 

blev informerade om att deras deltagande var frivilligt och att det när som helst kunde välja 

att avbryta sitt deltagande utan behöva ange orsak och den insamlade data skulle raderas. 

Den insamlad data behandlandes konfidentiellt och deras svar var anonyma. Även i 

workshopen fick deltagarna läsa igenom och skriva under ett samtyckesavtal innan 

workshopen började. Workshopens samtyckes avtal som tog hänsyn till GDPR lagen i och 

med workshopen spelades in med ljud- och videoupptagning, deltagarna blev informerade 

om hur denna ljud- och videodata skulle komma att användas.  
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4. Designförslag  

I detta kapitel presenteras resultatet från varje sprint för att visa hur designförslagen växte 

fram. Först presenteras utformningen och motivationen bakom de olika designförslagen som 

arbetats fram under sprintarna. Därefter presenteras resultat från användartester, vad 

deltagarna tyckte om designförslagen om deras styrkor och svagheter samt 

förbättringsförslag från deltagarna.  

4.1.1 Resultat sprint 1 

Designförslagen i sprint 1 fokuserade på att ta fram den grundläggande funktionaliteten till 

UTM systemet (se figur 4.1.1). Det som arbetades med och utforskades i denna sprint var hur 

mycket drönartrafik i luftrummet kan representeras visuellt för att drönarflygledaren ska 

kunna få en förståelse över drönartrafikläget och funktioner för att kunna kontrollera 

drönartrafiken.  

 

Figur 4.1.1: Exempel på UTM systemet efter sprint 1.  
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Figur 4.1.2: Heat map.  
 
Heat map  

Heat map används i förstahand på kartan för visa drönar trafikdensiteten över ett område 

istället för individuella symboler för varje drönare. Att använda heat map som 

representationsmodell för att visa drönartrafiken valdes av den anledningen att som tidigare 

nämnt av den kvantitativa skillnaden (se avsnitt 1.4). Dessutom är avståndet mellan 

drönarna betydligt lägre jämfört med flygplan då drönare har andra förutsättningar. Denna 

kvantitativa skillnad gör det då svårt att få en överblick då drönarsymboler bildar ett kluster 

av drönarsymboler som är svåra att skilja dem åt speciellt då det kan överlappa varandra. Det 

beslutades att UTM systemets heat map skulle bestå av tre olika nivåfärger (se figur 4.1.2) 

som indikerar densitetgraden av drönartrafik över ett område, i följande densitetnivå 

ordning: gult, orange och lila. Tanken bakom färgvalet beror på att dessa färger skiljer sig 

från bakgrundskartans färger. 
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Figur 4.1.3: Heat map med symbol overlay aktivt. 

Symbol overlay  

Idén att representera individuella drönare med symboler inte helt uteslutet utan finns med i 

UTM systemet genom i ett symbol overlay som kan visas över den existerande 

bakgrundskartan med heat map. Symbol overlayet kan enkelt visas och döljas genom att 

klicka på knappen ”Symbol overlay” och döljas genom att klicka på knappen igen (se figur 

4.1.3). När kartans symbol overlay är aktiverat visas symboler för varje drönare som visar 

drönarens nuvarande position. Formen och färgen på symbolen visar vilken drönartyp (se 

figur 4.1.4) drönaren är tilldelad. 

Dock kvarstår problematiken att drönartyp symbolerna kan dölja bakgrundskartan och heat 

mapen där densiteten av drönartrafik är hög. För att förebygga detta problem från att uppstå 

så klumpas symboler som är av samma drönartyp ihop till en större symbol av den 

drönartypen, två små trianglar blir en stor triangel och detta fungerar i flera steg. När 

drönarna inte längre är nära varandra återgår de till mindre separata drönartypsymboler 

igen. I nuläget är drönarna uppdelade i fem olika drönartyper. Uppdelningen av drönartyper 

är baserade på de konceptlistorna över tänkbara drönartjänster (se avsnitt 3.2.1). 

Uppdelningen kan komma att utökas till flera då till exempel blåljusdrönare inte är separat 

uppdelade. 

De former som har valts att använda till drönartypsymbolerna är enkla geometriska former 

och färger som är distinkta från varandra (se figur 4.1.4). Alla symboler har svarta kanter 

runt om dem, för att det ska vara enklare för drönarflygledaren att urskilja de olika 

drönartypsymbolerna från bakgrundskartan, kartans heat map och andra symboler. Dessa 

symbolegenskaper tillåter drönarflygledaren att enkelt urskilja drönartypsymbolerna från 

varandra och därför underlätta den visuellsökningen. Målet med designen av symbolerna är 
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att använda drönarflygledarens automatiserade perceptuella förmågor. Vilket gör att 

drönarflygledaren kan ägna sin uppmärksamhet åt att studera och kontrollera 

trafiksituationen. 

  
Drönartypsymbol Förklaring av drönartyp 

 Varutransportdrönare: Drönare som transporterar handelsvaror. 

 

 

Matleveransdrönare: Drönare som levererar mat från restauranger. 

 Smart City drönare: Drönare som är där för att sköta staden, kan vara 

från vattning och skötsel av parker till att kontrollera trafikläget eller 

agera som parkeringsvakter 

 Övervakningsdrönare: Drönare som styrs av myndigheter (oftast 

polisen) eller vaktbolag. Används bl.a. för vakttillsyn av byggnader. 

 

 

Fritidsdrönare: Drönare som privatpersoner använder på sin fritid. 

Figur 4.1.4: Visar alla drönartypsymboler samt förklaring av drönartypen. 
 

 
Figur 4.1.5: Visar den högra informationspanelen. 

 
Högra informationspanelen 

Kartans heat map tillsammans med symbol overlay ger inte tillräckligt mycket information 

för att ge drönarflygledaren en bra förståelse över drönartrafiksituationen. Därför är ett 

förslag att UTM systemet har på sin högra sida en datainformationspanel som kompletterar 

den informationen som finns på kartan (se figur 4.1.5). Informationspanelen består av ett 

radardiagram och en strömgraf (eng. stream graph) och för att besvara frågan om vad 

luftrummet består av. Båda dessa diagram är dynamiska och visar information för det 
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området drönarflygledaren har markerat, området är också markerat på skärmen. Om inget 

område är markerat visar den antalet drönare för hela luftrummet drönarflygledaren har 

kontroll över. 

 

Figur 4.1.6: Radardiagrammets utseende.   

Radardiagrammet  

Radardiagrammet ger en visuell representation (se figur 4.1.5) över hur mycket det finns av 

respektive drönartyp det för tillfället finns i det kartområde som visa på skärmen eller de 

område drönarflygledaren har markerat. Desto fler drönare det är av en drönartyp desto 

närmre radardiagrammets kant är dess punkt. Diagrammets intervall är proportionerliga till 

hur många drönare radardiagrammet för tillfället representerar, därför är den drönartyp det 

är flest av i det valda luftrummet punkt alltid i radardiagrammets kant. I radardiagrammet 

används också drönartypsymbolerna istället för deras respektive namn detta för att 

drönarflygledaren inte ska behöva omtolka text till symbol utan teckenrepresentationen är 

densamma. 

Istället för radardiagrammet skulle ett cirkeldiagram användas för att visualisera 

drönartypfördelningen. Det blir visserligen tydligare än radardiagrammet men nackdelen 

med ett cirkeldiagram är att det blir en större yta som täcks av färg och drar till sig 

uppmärksamheten. 

 

          Figur 4.1.7: Strömgrafens utseende. 
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Strömgrafen 

Strömgrafen visar historiskt drönartrafikinformation över det område radardiagrammet för 

tillfället visar. De olika strömmarnas färger är kopplade till drönartypsymbol färgen dvs den 

gröna strömmen visar antalet transportdrönare över tid i det markerade området. 

Strömmarnas storlek är proportionerliga likt radardiagrammet. Strömgrafen är tänkt att visa 

historiken över för att drönarflygledaren ska få en förståelse över hur trafikläget har utvecklat 

sig (se figur 4.1.7). 

Det strömgrafen som är bättre med en strömgraf jämfört med ett stapeldiagram är att 

strömgrafen visar förändring över tid samtidigt som den inte tar upp allt för mycket yta 

jämfört med ett stapeldiagram, då en drönartyp behöver multipla staplar för att representera 

förändringen över tid. Strömgrafen visar också utvecklingen över tid bra då den sprider sig i 

tidensriktning.  

. 

Figur 4.1.8: Menyalternativbaren. 

Menyalternativbaren 

Menyalternativbaren (se figur 4.1.8) är centralt placerad i gränssnittets nedre kant (se figur 

4.1.9). Anledningen till positionen är från en ergonomisk synvinkel då UTM systemet 

använder sig av multi-touch bord och att placera funktionsknapparna närmast 

drönarflygledaren gör att drönarflygledaren inte behöver sträcka sig särskilt långt eller täcker 

skärmen med armarna.  
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Figur 4.1.9: Hur UTM systemets gränssnitt ser ut när luftrummet är uppdelat i två lager. 

Lagersplittringsfunktionen  

Lagersplittringsfunktionen fungerar på följande vis: efter drönarflygledaren har gjort en 

lagersplittring av drönarluftrummet så kommer det upp en ny lagersplittringsmenyn med 

nummer för varje lager ovanför menyalternativbaren (se figur 4.1.9). Det indikeras med 

ljusgråfärg vilket lager som för tillfället visas på den stora kartan. Växlingen mellan lagerna 

sker genom att klicka på dessa numrerade lagerknappar. Att drönarflygledaren vill skifta 

lagervy kan bero på att drönarflygledaren vill förbättra sin förståelse över trafiksituationen 

för att bättre kunna vara i kontroll över samtliga lager. Vilket tar uppmärksamhets resurser 

och minskar drönarflygledarens kontrollmöjligheter.  

När lagersplittringsfunktionen är aktiv så dyker det upp en mini map i det övre vänstra 

hörnet tillsammans med en strömgraf över det lager som visas på mini mapen. Strömgrafen 

representera då hela det lagrets drönartrafik som visas på mini mappen. Mini mapen tillåter 

drönarflygledaren att få en överblick över de andra lager i luftrummet utan att behöva växla 

lagervy på den stora kartan. Mini mapen visar endast lagrets heat map och inga 

drönartypsymboler detta för att mini mapens storlek. Om drönarluftrummet är uppdelat i 

mer än två lager så dyker det upp lagervy knapparna vid höger sidan av minimapen.  

 
Figur 4.1.10: Inspektion av multilager längs med ett geofence kanter. 

 
Multilager längs geofences kanter 

Idén med multilager att underlätta för de drönare som flyger längs med geofences kanterna 

då dessa områden kan komma och vara hårt trafikerade. Detta är en följd av att drönarna 

måste omplanera sin färdväg och inte längre kan flyga fågelvägen och detta leder till att 

många drönares planerade färdvägar blir längs med geofence kanter. Att dela upp hela 

luftrummet för ett begränsat lokalt problem är inte fördelaktigt, då vindhastigheten på olika 
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höjd kan skilja och därför är det bättre att ha drönartrafiken på en gemensam höjd samt att 

dela upp luftrummet medför risken att bli svårare att kontrollera drönartrafiken 

Tanken är att UTM systemet själv kan besluta om multilager längst geofence kanter ska 

aktiveras i och med att UTM systemet vet om alla registrerade drönares nuvarande position 

och deras planeradefärdväg. Dock behöver drönarflygledaren fortfarande kunna se hur 

drönartrafiken är fördelad längs med geofence kanter för få en bättre uppfattning om 

trafiksituationen i luftrummet (se figur 4.1.10). För att undersöka hur trafiken ser ut vid en 

geofence kant så kan drönarflygledaren genom att klicka på ett geofences på kartan få upp en 

avbild av geofence på den högra informationspanelen. Varje geofence kant av det valda 

geofence kan inspekteras och drönartrafikledaren kan se hur trafikerat det är i varje lager. 

Vilken geofence kant som ska inspekteras väljs genom att klicka på en geofence kants blåa 

cirkel, den vita cirkeln indikerar vilken sidas trafik av geofencet som visas.  

4.1.2 Resultat från användartesterna  

Scenario 1 

Samtliga av deltagarna (deltagare 1, 2 och 3) tyckte att heat maps var en lämplig 

representation för att representera drönartrafik densiteteten av drönarluftrummet. Deltagare 

2 tyckte att det var bättre att heat mapen bestod av flera olika färger istället för olika nyanser 

av en färg då användningen av flera färger gjorde det tydligare. Medans, deltagare 3 tyckte att 

den ska bestå av fler nyanser, vilket val av fler färger eller fler nyanser kommer att 

undersökas mer under sprint 2. Samtliga deltagare fann också en nytta med användandet av 

symbol overlay som komplement till kartans heat map då drönartypsymbolerna preciserade 

drönarnas positioner. Dock så var ett problem att tyckte deltagare 1 och 2 att 

drönarsymbolerna i denna prototyp var statiska och inte rörde sig, vilket gjorde det svårt att 

få en uppfattning om vart drönarna var på väg. Om symbolerna hade varit i rörelse tyckte 

deltagare 1 & 2 att det hade skapat en tydligare förståelse om drönarnas färdriktning. 

Deltagare 2 tyckte att det var viktigare att kunna se drönarnas färdriktning än deras aktuella 

position.  

Alla deltagare tyckte att radardiagrammet och strömgrafen var ett bra komplement till heat 

map och symbol overlayet då det tillät dem snabbare få en överblick och en bättre förståelse 

av drönartrafiksituationen. Fördelen tyckte de var att de själva inte behövde avgöra hur 

många av varje drönare som var i ett område utan det kunde istället avläsas med hjälp av 

radardiagrammet. Radardiagrammet tyckte deltagare 3 kunde förtydligas genom att ha 

siffror vid varje av radardiagrammets drönartypsymboler som indikerar hur mycket det är av 

den drönartypen som är i de område radargrafen representerar. Deltagare 3 tyckte också 

radardiagrammets punkter kunde också förtydligas så det är enklare att se vilken symbol 
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punkten tillhör. Då problem uppstod när det var få drönare av en viss drönartyp vilket gjorde 

dess punkt lågt långt ifrån drönartypsymbolen.  

Deltagare 1 gavs förslaget att drönarflygledaren bör ha förmågan att sortera trafik utefter 

drönartyp så en specifik drönartypstrafik kan visas eller döljas för att hjälpa 

drönarflygledaren att få en bättre uppfattning över trafiksituationen i luftrummet.  

Scenario 2 

Deltagarna tyckte att mini mapen som dyker upp vid lagersplittring av luftrummet i vänstra 

hörnet var bra då de inte behövde lika aktivt byta mellan de olika lagerna. Deltagare 2 och 3 

tyckte att mini mapen ska också ha ett radardiagram utöver strömgrafen. Deltagare 3 tyckte 

båda diagrammen skulle vara placerade på höger sida om mini mapen istället för under den. 

Deltagare 1 och 2 tyckte att det ska kunna zooma in på mini mapen och att det ska gå att 

kunna markera olika områden för att enklare kunna jämföra med det drönartrafiken i det 

lager som visas på den stora kartan.  

Scenario 3 

Det största problemet som samtliga av deltagarna hade under användartestet var vid 

navigationen av multilager längs geofence kanter. Då representation av den valda geofencet 

på den högra informationspanelen gjorde det svårt att förstå vilken kant av geofencet som för 

tillfället visades. Deltagarna hade också problem med att förstå åt vilket väderstreck 

drönarna flög åt när modellen endast visar pilar som pekar åt höger och vänster samtidigt 

som drönarna kunde flyga i söder- eller norrgående riktning. Deltagare 1 gav förslag att det 

kunde samtidigt markeras på geofences kartan vilken sida som för tillfället visades. Både 

deltagare 2 och 3 gav förslaget att ha en interaktiv 3d modell istället för en fågel vy av 

geofences som kan roteras och visar trafiken längst med 3d modellens sidor. Deltagare 2 och 

3 sa att det underlättar då drönarflygledaren inte behöver omvandla mentalt 

fågelperspektivet på geofence till en 3d.  

4.2  Resultat sprint 2 

I sprint 2 vidareutvecklades de olika designförslagen baserat på egna idéer och feedback från 

användartesterna. Det konceptskissade också på nya funktioner till UTM systemet (se figur 

4.2.1). I denna sprint lyftes också sonifieringen in UTM systemet eftersom sprint 1 givit en 

visuell representation som kunde sonifieras. 
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Figur 4.2.1: Exempel på UTM systemets nya utseende efter sprint 2. 

4.2.1 Vidare utveckling av existerande designförslag 

 

Figur 4.2.2: De nya heat map färgerna. 

Heat map  

Heat map färgerna har förändrats. Färgerna består av mindre mättade jämfört med de 

färgerna som användes i sprint 1 samt är heat map färgerna mer transparenta (se figur 4.2.2). 

Anledningen till förändringen av färgvalet grundar sig i att heat map kan ta upp är stora 

områden på skärmen och om heat map färgerna är mycket mättade gör att heat map drar till 

sig uppmärksamheten. Genom att ha heat mapen består av mer omättade transparanta färger 

gör att det enklare för drönarflygledaren att se bakgrundkartan. Samt att 

drönartypsymbolerna i systemets symbol overlay syns enklare då drönartypsymbolsfärgerna 

är mer mättade än heat map.  

För att göra det tydligare mellan olika drönartrafikdensitet nivåer introducerades ytterligare 

en heat map grad som hade en vinrödfärg. Detta så att drönarflygledaren enklare kan se och 

förstå bättre då graderna är mer specifika. Den vinröda färgen ligger mellan graderna orange 

och lila. Anledningen till varför röd användes var för att färgen förknippas med värme och 

går att särskilja från de andra heat maps färgerna och bakgrundskartans färger. 
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Figur 4.2.3: Jämförelse mellan standard Google Maps (t.v.) och den anpassade kartan (t.h.) för 

drönarflygledning.   

Bakgrundskartan  

Bakgrundskartan visuella utseende har förändrats och har blivit mer anpassat för UTM (se 

figur 4.2.3). I sprint 1 användes standardversionen av kartan från Google Maps. Nackdelen 

med standardversionen av Google Maps är att färgvalen och textinformationen på kartan inte 

överensstämmer med de behov drönarflygledaren antas att ha. Färgerna som används för att 

representera vägarna i standardversionen av Google Maps är för ljusa och den grå färgen som 

representerar tätort är också för ljus. Mycket av den textinformationen är inte intressant från 

ett UTM perspektiv. Mättnaden på färgerna på den nya anpassade bakgrundskartans har 

därför blivit lägre eftersom det är stora områden samt vägarnas färg då de inte är lika 

relevanta ur ett drönarflygledarperspektiv. Mycket av den textuella information har tagits 

bort, men namn på stadsdelar finns kvar för att drönarflygledaren enklare ska kunna 

orientera sig med hjälp av bakgrundskartan.  
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Figur 4.2.4: De nya drönartypsymbolerna. 

Drönartypsymboler 

Samtliga av drönartypsymbolers former har förändrats förutom övervakningsdrönaren och 

är nu asymmetriska tillskillnad från sprint 1 då många förr var symmetriska (se figur 4.2.4). 

De nya figurernas form bestämdes för att vara distinkta från varandra och vara enkla att 

skilja från varandra snabbt.  Anledningen till varför övervakningsdrönartypsymbolen 

fortfarande hade ett symmetriskt utseende är för att i användartesterna se om användarna 

tyckte det var svårt att se riktning med symmetriska jämfört med asymmetriska.  

Genom att visa färdriktningen med drönartypsymbolen kan drönarflygledaren snabbare få en 

uppfattning vart varje drönare är på väg än att behöva vänta och se drönarsymbolen förflytta 
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sig på kartan. Problemet med att behöva vänta visar sig tydligast om kartan är mycket 

utzoomad och drönartypsymbolerna rör sig därför sakta. Det beslutades att förändra 

drönartypsymbolernas form istället för att visa färdriktningen med pilar för att kan upplevas 

svårare att urskilja pilar från varandra på grund av att formen är densamma även om de har 

olika färger är fortfarande pilens. Att bygga in färdriktningen i symbolen gör 

drönartypsymbolerna mer distinkta från varandra därför tydligare samt skulle pilar bidra till 

att det blev mer visuella element på kartan. 

Den nya drönartypen är blåljusdrönare är tänkt att representera drönare som används under 

utryckningar av polis, brandkår, och ambulans så kallade blåljuspersonal. Formen är distinkt 

från de andra drönartypsymbolerna samt den guldiga färgen är tänkt att göra den enkel för 

drönarflygledaren att hitta. Det är tänkt att dessa drönartypsymboler alltid kommer att visas 

på kartan vare sig symbol overlayet visas eller är dolt. Detta beror på att det kan vara viktigt 

för drönarflygledaren att hela tiden veta positionen på blåljusdrönarna då de har en hög 

prioritetsnivå på grund av utryckningar och andra privilegier.  

Den högra informationspanelen 

Den högra informationspanelen har minskat i bredd (se figur 4.2.1) anledningen till denna 

minskning är för att storleken den hade i sprint 1 var onödig stor och täckte större del av 

skärmen än vad behövdes. Vilket bidrog till att drönarflygledaren var tvungen att göra mer 

förflyttningar av kartan. Det kan uppfattas på figurerna att diagrammen i högra 

informationspanelen är för små för att kunna tydas men gränssnittet är tänkt att användas 

större skärmar.  

 

 

 

Figur 4.2.5: Radardiagrammets nya utseende. 

Radardiagrammet 
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Det finns nu siffror i radardiagrammet som indikerar hur mycket drönare det är av varje 

drönartyp samt det totala antalet drönare i det område radardiagrammet för tillfället 

representerar (se figur 4.2.5). Detta efter feedback som fåtts från användartesterna i sprint 1. 

Sifforna specificerar och kompletterar den visuella information radardiagrammets linje och 

punkter ger. Färgerna på radardiagrammets punkter överensstämmer nu med vilken 

drönartyp punkten representerar, detta så att det är enklare att kunna se vilken punkt som 

tillhör vilken drönartyp. Färgen på radardiagrammets linje bestäms nu av hur trafikerat de 

luftrum som radardiagrammet representerar. Detta för att minska behovet att 

drönarflygledaren behöver flytta blicken från radardiagrammet till kartan för att undersöka 

heat map färgen på kartan. 

Blåljusdrönare finns inte med i radardiagrammet vilket beror på att det oftast kommer vara 

lägre antal blåljusdrönare i luftrummet då de endast kommer användas i nödsituationer av 

blåljuspersonal. Därför finns det en blåljusdrönartypsymbol samt siffra vid 

radardiagrammets övrehögrahörn som indikerar hur många blåljusdrönare det finns inom 

det kartområdet radardiagrammet visar för tillfället. 

 

Figur 4.2.6: Strömgrafens nya utseende. 

Strömgrafen 

Strömgrafen visar nu också en prognos på hur trafiken kan utvecklas i den närmsta tiden i 

framtiden i det luftrum strömgrafen för tillfället representerar. Prognosdelen är i 

strömgrafen högra del och andra färger jämfört med historiken (se figur 4.2.6). Prognosen är 

tänkt att baseras på den fakta systemet har eftersom UTM systemet har information över 

drönarnas planeradefärdväg samt UTM systemet kan tränas i att känna igen trafikmönster 

och tider på dagarna. Att UTM systemet presentera prognoser för drönarflygledaren hjälper 

till att skapa sig en bättre förståelse över hur trafiksituationen kan komma och utveckla sig. 

Detta tillåter drönarflygledaren att kunna planera och ha en längre tidshorisont och därmed 

får ökade kontrollmöjligheter. 
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Figur 4.2.7: Geofence. 

Geofence 

Kantlinjerna på geofence är fortfarande raka. Men inne i geofence är det punktade linjer 

istället för hela. Detta är så att bakgrundskartan geofencet täcker enklare ska ses av 

drönarflygledaren (se figur 4.2.7). 

 

Figur 4.2.8: Menycirkeln. 

 

Menycirkeln 

Menyalternativbaren har nu fått ett cirkulärt utseende istället för ett rektangulärt och har 

symboler för de olika funktions alternativen istället för namn (se figur 4.2.8). Anledningen 

till detta för att minska delen av skärmen menyn tar upp. Men framför allt minskas risken för 

felklick när lagersplittringsfunktionen är aktiv genom att separera avståndet mellan 

lagersplittringsfunktionsknappen och lagersplittringsmenyn. Istället för namn på funktioner 

används symboler och ikoner i menyn detta för att minska storleken samtidigt som det är 

tydligare än text då symboler och ikoner kan ha mer distinkt utseende och kan minska risken 

för felklick.  
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Figur 4.2.9: Mini map med tillhörande diagram och väderinfopanel. Nu visas information för lager 2. 

Mini map 

Minimapen har efter den feedback från användartesterna i Sprint 1 förändrats genom att den 

nu visar både radardiagram och strömgraf (se figur 4.2.9). Detta gör att drönarflygledaren 

enklare kan skapa sig en förståelse över det lager som visas på mini mapen och enklare 

kunna göra jämförelser med det lager som visas på den stora bakgrundskartan. Det finns 

också en väderinfopanel över det aktuella väderläget i lagret, se väderinfopanel i avsnitt 4.2.2 

för mer detaljerad beskrivning. 

 

Figur 4.2.10: Multilager vid geofence kanter. 

Multilager vid geofence kanter  

Representationsmodellen för att visa hur drönartrafiken längst med multilager vid geofence 

kanter har ändrat representationsmodell. Istället för att ha en fågel vy modell där 

drönarflygledaren kan välja vilken geofence kant att inspektera och visar en kant i taget så 

har den ersatts med en interaktivt 3d modell (se figur 4.2.10) efter feedback från sprint 1 

användartester. 3d modellen kan roteras och det visar på modellen hur mycket trafikerat 

varje lager är samt visar riktningen. Det är också en pil i inne geofencet som representeras av 

3d modellen, pilen är dynamisk och pekar på vilken sida som för tillfället visas i 3d modellen. 

Anledningen till varför pilen är inne i det geofencet som representeras är för att pilen inte ska 

dölja heat map eller drönartypsymboler då det inte ska vara några drönare i geofencet. 
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4.2.2 Nya designförslag 

 

Figur 4.2.11: Geofence när en drönaröverträdelse har skett, de prickade strecken är också tänkt att blinka. 

Drönaröverträdelse i ett geofence 

Om en drönare åker in i ett geofence område så kommer geofences kanter att blinka med 

rödfärg samt kommer de prickade linjerna i geofence att blinka (se figur 4.2.11). Detta gör att 

drönarflygledarens uppmärksamhet fångas enkelt då detta står ut från de övriga grafiska 

elementen i UTM systemet. Eftersom geofence överträdelse kan utgöra stora säkerhetsrisker 

är det därför viktigt att drönarflygledaren får denna information snabbt och kan prioritera 

denna händelse och sätta in åtgärder. Symbolen för den individuella drönare som begick 

överträdelsen kommer synas oavsett om symbol overlay visas eller ej på kartan.    

 

Figur 4.2.12: Väderinfopanelen. 

Väderinfopanel 

Det finns nu väderinfopanel överst i den högra informationspanelen som visar vindstyrka, 

nederbörd, och temperatur (se figur 4.2.12) i UTM systemet för att ge drönarflygledaren en 

bättre förståelse över vädersituationen i luftrummet. Då dessa väderegenskaper påverkar 

drönarnas prestationsförmåga. Vindhastigheten påverkar drönarnas hastighet i och med 

motvind eller medvind. Beroende på hur mycket det blåser uppe i luftrummet kan det kräva 

att ha restriktioner på vilka drönare som får för tillfället flyga beroende på drönar pretandrad 

egenskaper. Regn påverkar drönar eftersom drönarenselektronik förstår om inte drönaren är 

vattenresistent. Temperatur påverkar drönarnas batteritid och därmed drönares flygtid. 

Sonifiering och ljudikoner 

Den visuella information som har sonifieras och skapas ljudikoner för är i nuläget 

vindhastighet och drönar överträdelse i geofence i det lagret som visas på mini map.  

 

Vindhastighetljudsikonen 
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Vindhastighetsljudikonen som användes vid skapandet är ljudinspelningar från riktiga 

vindar. Genom att representera vinden med inspelat vind fås en naturlig koppling mellan 

vindljudikon och det vindljudikonen representerar. Vinden är också ett avslappande ljud och 

inte ett störande ljud viket tillåts att lyssnas på under längre perioder då det kan höras utan 

att behöva lyssnas på. Risken finns dock att ljudet kan habitueras bort. Den verkliga 

vindhastigheten som vindhastighetljudikonen representerar behöver dock inte vara den 

naturliga ljudet för just den vindhastigheten. Detta för att det svårare att avgöra mellan 

vindhastigheter som ligger nära varandra. Eftersom drönarnare inte kan flyga om det blåser 

för allt för mycket i luftrummet kan fortfarande ljud från dessa vindhastigheter användas i 

ljudikonerna. Det viktigt är inte att vindhastighetljudikonen är helt realistisk korrekt 

återgiven av systemet utan det viktiga är att ljudikonen förmedlar den information så 

drönarflygledaren får en korrekt uppfattning. Att ljudikonen är konstant lik som författarna 

så drönarflygledaren tillåts att lära sig att associera olika vindhastigheter med dess respektive 

vindhastighetsljud. 

Drönaröverträdelseljudikonen  

Då de andra lagrens drönartrafik endast visas på en liten mini map tar det mer tid att 

fokusera för att urskilja jämfört med (detta är en begräsning med användandet av en mini 

map). Att därmed sonifiera drönaröverträdelse i geofence i det andra lagret minskar behovet 

att drönarflygledaren behöver aktivt byta mellan de olika lagervyerna och att 

drönarflygledaren måste studera geofence i flera lager samtidigt.  

Ljudikonen för manuellt styrda drönare närmare sig geofence består av enkelt beat som 

skapades i Audacity. Anledningen till manuellt styrda drönare endast har sonifieras när de 

rör sig nära geofence är för att deras beteende inte kommer att vara lika förutsägbart och 

regelstyrt som autonomt styrda drönare. Det finns inte lika mycket garanti att den manuellt 

styrda drönaren kommer följa geofence restriktioner jämfört med autonomstyrd drönare. 

Desto närmre en manuellt styrd drönare flyger geofencet desto högre är tempot har 

ljudikonensbeat, tempohöjning indikerar att den manuellt styrda drönaren beatet 

representerar är allt närmare en geofence kant och när drönaren flyger ifrån geofence avtar 

tempot på beatet och snabbt försvinner. Om det är flera manuellt styrda drönare nära 

geofence är det flera beats i olika ackord för att kunna skilja mellan dem. Om en drönare 

överträdelse i ett geofence kommer beatet med högfrekvens bytas till ett varnings ljud som 

består av en trekantsljudvåg (också skapad med hjälp av Audacity) som drar till sig 

drönarflygledarens uppmärksamheten.  

Anledningen till varför ljudikonen till manuellt styrda drönare nära geofence bestod av enkla 

beats beror på att desto simplare ljudsignatur ljudikonen har desto enklare är det att 
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kombinera den. För desto mer innehåll och komplexare ljudsignatur ljudikonen har desto 

svårare blir ljudikonen att kombinera med andra ljudikonen. Då tanken med ljudikonen är 

att den ska kunna representera flera manuellt styrda drönare som är nära geofence samtidigt 

och eftersom UTM systemets ljudlandskap är dynamisk vet när de kommer ske. Därför är det 

viktigt att ljudikonens ljudsignatur är så simpel som möjlig men fortfarande har ett 

meningsfullt innehåll. Det testades med att skapa ljudikonen med ett sonar likande ljud men 

vilket var allt för enformigt och upplevdes snabbt irriterande, de undersöktes att ha ett enkel 

gitarrackord i olika tonart men så fort det blev mer än en drönare så gick det inte att urskilja 

mellan de olika drönarnas respektive ljudikon. Det testades med att ha mindre komplexa 

ljudvågor än beats som trekants-, fyrkants-, och sågtandsljudvågor men tyvärr lyckades inte 

skapas tillräckligt tillfredställande ljudikoner som inte upplevdes störande. Den andra 

anledningen till varför enkla ljud och snarlika ljud (relativt till alla möjliga ljud) skapades är 

för att det fortfarande är oklart hur mycket i UTM systemet som kan sonifieras. 

Drönaröverträdelser kan endast utgöra en liten del av det som ska sonifieras och därför är det 

klokt att undvika allt för mycket olika ljud används för att endast representera denna 

händelse.  

Ju mer begränsat antal olika ljud som används nu leder till att det senare finns mer ljud att 

skapa ljudikonerna av finns sedan. Andra för man vill kunna använda andra sorters ljud för 

att representera andra händelser och likt tidigare nämnt så ljudikoner utseende vara 

konstant och igenkänningsbart därför blir de enformiga korta beatsen något som enkelt 

förknippas med drönaröverträdelser. Det är klokt att inte använda sig av för mycket olika ljud 

nu då det begränsar framtida eller att man måste göra om ljudikonerna från grunden. Det är 

enklare att bygga på i försättningen än att behöva bygga om allt. 

4.2.3 Resultat från sprint 2 användartester 

Scenario 1 

Samtliga deltagare tyckte att de kunde se skillnad mellan de olika heat map färgerna samt 

skilja dem från kartan. Dock rapporterade deltagare 1 och 4 att det kunde uppstå problem när 

heat map var över ett parkområde på grund av parkens gröna färg. Deltagarna tyckte att det 

var enkelt att se blåljusdrönarsymbolen, deltagare 2 och 4 gav förslaget att den kunde blinka 

för att göra symbolen mer synlig på skärmen. Deltagare 1, 2, 4 tyckte att det var svårare att se 

färdriktningen för drönartypsymbolen för övervakningsdrönare på grund av dess 

symmetriska utseende var svårare och ansåg att symbolensform bör ändras. Deltagare 2 och 

3 tyckte att den fritidsdrönare blåsymbolensutseende kunde förändras och bli mer spetsig för 

att tydligare visa fritidsdrönaresfärdriktning.  
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Deltagarna tyckte att radardiagrammets storlek var tillräckligt stor det var tydligt till vilken 

drönartypsymbol radardiagrammets punkter tillhörde. De tyckte också att typsnittsstorleken 

på sifforna bra och var enkelt identifieras. Deltagarna kunde se skillnad på strömgrafens två 

olika delar, historik och prognos. Samtliga deltagare tyckte dock att det skulle förtydligats 

vad som var nutid till exempel med en pil. Deltagare 3 tyckte att grafen skulle visa mer 

prognos och mindre historik, då det är viktigare att förstå hur läget kan komma att utvecklas 

att enklare kunna planera.  

Samtliga deltagare tyckte att varningen som skedde när drönar överträdelse av geofence 

skedde drogs till sig uppmärksamheten. Deltagare 1 tyckte att varningen kunde göras 

tydligare för om drönarflygledaren hade sin uppmärksamhet på en annan del av skärmen 

svårt att se och gav förslaget att en varningsram längst med skärmenskanter blinkar rött för 

att visa att en drönaröverträdelse har skett. 

Scenario 2 

Deltagarna tyckte att radardiagrammet och strömgrafen tillhörande de lager som visades på 

mini map var tydliga att avläsa, även i detta fall var radardiagrammets punkter storlek 

tillräckligt stora för att ses. Deltagare 4 tyckte att själva mini map kunde vara lite bredare.  

Vindljudsikonen tyckte deltagare 1, 2, och 4 lät behaglig men de tyckte att vindljudet kunde 

upplevas störande att behöva lyssna på under längre perioder, vilket inte stämde överens 

med antagandet att vindljudet skulle upplevas avkopplade. Den kanske inte behöver vara 

aktiv hela tiden när det blåser. Samtliga deltagare kunde skilja på de två olika vindljuden som 

skiljde sig i lager 1 och lager 2.  

Angående ljudikonen som representerar manuellt styrda drönare när det flyger nära ett 

geofence kunde deltagarna höra skillnad på tempohöjningen av ljudikonens beat när 

drönaren flög närmre ett geofence. Deltagarna kunde höra skillnad på olika drönares beats 

när det kombinerades när två manuellt styrda drönare närmade sig geofence, dock tyckte 

deltagare 3 att det var lite svårare att skilja mellan beatsen när de var tätt inpå varandra och 

undrade om det gick att få beatsen inte lika tätt inpå varandra. Samtliga av deltagarna kunde 

höra tydligt när varningssignalen lät när drönare flög in i ett geofence. Samtliga deltagare 

kunde skilja mellan de olika beatsen tyckte deltagare att det fanns en likhet mellan beatsen 

även om de hade olika tonart. 

Scenario 3  

Deltagarna tyckte att pilen i mitten av geofence tydligt pekade ut vilken del av geofencet som 

3d representationsmodellen i den högra informationspanelen för tillfället visade. Deltagare 4 
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gav förslaget att pilen kunde vara i mitten och rotera runt istället för att hoppa runt längs 

med geofencet när 3d modellen roterade.  

Under testet märktes en förbättring jämfört med föregående sprints fågel vy 

representationsmodell av drönartrafik fördelningen vid geofence kanter då deltagarna 

enklare kunde svara på frågor om drönartrafikens färdriktning och densitet i de olika 

lagerna. Dock var det problem med även 3d modellen när deltagarna undersökte drönarnas 

färdväg i den norra geofence kant då de behövde mentalt rotera figuren innan de kunde ge ett 

svar. Deltagare 1 tyckte att den blåfärgen 3d modellrepresentation borde vara mer omättad 

då färgen störde att se de olika lagernas trafikfärger.  

4.3 Resultat sprint 3 

Vidare utvecklandet av designförslagen som tidigare presenterade fortsatte samt nya 

designförslag på funktioner konceptskissades till UTM systemet (se figur 4.3.1). I slutet av 

denna sprint användartestades dessa genom att presentera designförslagen i en workshop för 

deltagare med erfarenhet av flygledning eller erfarenhet av drönarflygning.  

 

Figur 4.3.1: Exempel på UTM systemet utseende efter sprint 3. 
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4.3.1 Vidare utveckling av existerande designförslag 

 

Figur 4.3.2: Exempel på nya heat map formen. 

Heat map 

Formen på heat map har bytt utseende istället för att vara frihandsritade figurer som inte bär 

med sig någon meningsfull betydelse består heat maps områden av många cirklar (se figur 

4.3.2). Tanken är att det ser mer realitsikt ut och mer förståeligt än andra former som 

testades med som till exempel elipser eller kvadrater, då det är tänkt att varje drönare har en 

cirkulär separations area runt sig.  

 

 

 

 
 

 
 

Fritids-

drönare 

Varutransport- 

drönare 

Smartcity- 

drönare 

Matleverans- 

drönare 

Övervakning- 

drönare 

Blåljus- 

drönare 

Figur 4.3.3: Nya drönartypsymbolerna. 

Drönartypsymboler 

Formen på fritidsdrönartypsymbolen och övervakningsdrönarsymbolens utseende har bytt 

utseende för att drönarflygledaren enklare ska kunna se drönarens aktuella färdriktning (se 

figur 4.3.3). 
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Figur 4.3.4: Radardiagrammets utseende. 

Radardiagrammet 

Radardiagrammets linje har blivit smalare för att göra det tydligare att se radardiagrammets 

punkter (se figur 4.3.4). 

 

Figur 4.3.5: Strömgrafen nya utseende. 

Strömgrafen 

Strömgrafen visar tydligare vad som är nuläget på grafen genom en rektangel. Båda 

strömgrafensaxlar har blivit försedda med textinformation. Strömgrafens vågräta axel visar 

nu tiden explicit med siffror, historiken sträcker sig 30 min bakåt i tiden och visar en prognos 

30 minuter in i framtiden (se figur 4.3.5). Dessa tider är endast exempel och behöver 

undersökas vad som är det bästa tidsspannet Lodrät från tidslinjen tidpunkter går streckade 

linjer så drönarflygledaren enklare kan tyda grafen. Strömgrafens lodräta axel har försetts 

med en numeriskskala som visar hur totala antalet drönare i luftrummet som 

drönarflygledaren har markerat är fördelat. Detta innebära att strömgrafen istället för att 

visa proportionerna av trafik i förhållande till varandra som i förr som alltid tar upp samma 

area nu istället är relativt till de numeriska värdena på grafens lodräta axel. I varje individuell 

ström finns det tal som säger vid varje streckade tidpunkt hur mycket av den drönartypen 

förutom nuet då radardiagrammet visar denna information.  

Mini mapens strömgraf har också förändrats, rektangel som indikerar nuläget visas men 

ingen annan information på grund av strömgrafens storlek gjorde textinformationen svårt att 

se.  
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Figur 4.3.6: Menycirkeln och lagersplittringsmenyn 

Mindre menycirkel och lagersplittringsmenyn 

Menycirkelns har minskat i storleken då den inte behöver ta ut lika stor del av skärmen 

medans menycirkelns funktionsknapparna är fortfarande enkla att klicka på. 

Lagersplittringsmenyn som visas när luftrummet är uppdelat i flera lager har också minskat i 

storlek av samma anledning samt dess position på skärmen har flyttats mer till vänster för att 

ge utrymme till filtermenyn när den är utfälld (se figur 4.3.6). 

4.3.2 Nya designförslag 

 

Figur 4.3.7: Filtermenyn. 

Filtermeny 

En filtermeny har introducerats i UTM systemet som tillåter drönarflygledaren att filtrerar ut 

och se de drönare som är av intresse (se figur 4.3.7). Filtermenyn kan döljas genom att klicka 

på pilknappen som är över dess högra hörn. Både heat map och symbol overlay anpassas 

efter filtreringen. Förslagna filter är autonom eller manuell, filter beroende på batteritid, 

beroende på drönarens prestationsnivå, spontana eller planerad flygning. Kompassen i 

filtermenyns högra del kan drönarflygledaren se mängden drönartrafik i de olika 

färdriktningar och använder samma färgskala som heat map. Drönarflygledaren kan genom 

att klicka på de olika vädersträcksymbolerna filtrera drönare efter deras aktuella 

färdriktning. Också radardiagrammets olika drönarsymboler är nu klickbara filterknappar 

som filtrerar ut vilken drönartrafik som visas på kartan. Därför finns det nu en kant runt 

radardiagrammets drönarsymboler och antalet för att tydligare indikera att det är en 

klickbara knappar (se figur 4.3.4).  
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Figur 4.3.8: Drönare med tillhörande kontextmeny. 

Kontextmenyer 

Drönarflygledaren kan med hjälp av kontextmenyn se mer detaljerad information om varje 

enskild drönare genom att markera ett område eller klicka på specifika drönaren. Tanken är 

att detta kan kombineras med att drönarflygledaren först filtrera och sen väljer de drönare 

som är av intresse. För att om många kontextuellmenyer visas samtidigt på kartan är risken 

stor att det blir allt för rörigt. Den information som visas är vem som äger drönarens aktuella 

hastighet, batteri i procent och kvarvarande batteritid, höjd över mark, prognoserad tid till 

destination, och avstånd till destination (se figur 4.3.8). Dessa faktorer tros vara relevanta för 

drönarflygledaren. Symboler och ikoner användes istället för text för att det tar snabbare och 

enklare att se skillnad på symboler jämfört med endast text, samt att kontextuellmenyernas 

storlek är mindre. Detta tillåter att fler kontextmenyer visas samtidigt utan att det blir allt för 

mycket visuella element på kartan. Kontextmenyernas randiga utseende är för att enklare se 

vilken siffra som tillhör vilken symbol/ikon. 

Ordningen på informationen i kontextmenyn är vald så att höjd över marken och avstånds 

tilldestination inte är bredvid varandra då båda är storheter som anges i meter och enklare 

att urskilja. Därför anges prognoserad tid till destination med förkortningen min istället för 

endast m för att göra det tydligare. 

 

Figur 4.3.9: Jämförelse av användningen av typsnitten Calibri och Bahnschrift SemiBold i kontextmenyer. 

Notera att operatörsnamnet inte jämförs då det är typsnittet Calibri Light. 
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Typsnitt  

Typsnittet i har bytts ut från Calibri till Bahnschrift SemiBold, anledningen till denna 

förändring är för att det nya typsnittets bokstäver och siffor är bredare och gör det enklare för 

drönarflygledaren att avläsa (se figur 4.3.9). Detta minskar tiden och risken för att 

missuppfattning av avläsning.  

Notering: Typsnittet Calibri Light i operatörsnamnen i kontextmenyerna. Radardiagrammets 

siffor har fortsatt typsnittet Arial Black. 

4.3.2 Workshopen 

Då allt som diskuterades under workshopen inte är relevant för detta arbetes syfte och 

frågeställning har det därför lämnats ute. Under workshopen användes designförslagen som 

tidigare presenteras i sprint 3 samt en simulation skapad i UTM50 projektet över drönartafik 

skapad över Norrköping, där bakgrundskartan var en flygfotokarta över Norrköping.  

Drönarflygledarens roll och ansvar 

Under workshopen var ett återkommande tema som diskuterades vilken roll och ansvar 

drönarflygledaren kommer att ha över drönartrafiken i luftrummet. Anledningen till varför 

detta var ett återkommande diskussionstema är för att dessa påverkar drönarflygledarens 

arbetssituation och vilka funktioner och information som ska presenteras för 

drönarflygledaren. Om drönarflygledaren har ett ansvar och arbetsuppgifter att 

drönartrafiken ska flyta på och fördela drönartrafik i luftrummet kräver detta annan 

information jämfört med om drönarflygledaren roll är mer begränsad. Diskussionen kring 

ansvarsområden berörde också att ett allt för stort ansvarsområde kan göra att 

arbetsbelastningen blir allt för hög för drönarflygledaren. Till exempel klarar 

drönarflygledaren inte av att hålla koll på separation avståndet mellan drönarna hålls och 

drönarflygledaren kan därför inte ansvara över detta. Utan det är upp till UTM systemets och 

drönarnas lokala Detec and Avoid att se till att det bestämda separations avståndet mellan 

drönarna upprätthålls.  

Drönartyper och drönartypsymboler 

Idén med uppdelningen av olika drönartyper fann deltagarna relevant. Men den aktuella 

uppdelningen med att dela upp drönare efter arbetsuppgift är inte den mest relevanta 

uppdelning sett från ett drönarflygledningsperspektiv. Om en drönare levererar mat eller 

varor är inte det mest relevanta då denna information inte tillför mycket relevant information 

till drönarflygledaren. Dock fann deltagarna det relevant att en uppdelning efter 

prioritetsnivå finns, därför var drönartyperna övervakningsdrönare och blåljusdrönare 

exempel på relevanta drönartyper. För dessa drönartyper har en högre prioritet eller 
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privilegier jämfört med andra drönartyperna. Om en drönare är manuellt eller autonomt 

styrd kan vara relevant och att då att ha drönartyp för alla manuellt styrda drönare kan 

därför vara en idé. En annan drönartyp som förslogs var fastighet- och 

infrastrukturinspektionsdrönare då dessa drönare kommer befinna sig inom ett begränsat 

område under en längre tid. Därför behöver inte separations avståndet från andra drönare 

runt omkring vara lika stort som vanligtvis. Ett ytterligare föreslag på drönartyp är icke 

vattenresistenta drönare med tanke på regn och väderprognosen säger att det kommer att 

regna så kan drönarflygledaren se vilka drönare som inte kan flyga.  

Heat map 

Deltagarna tyckte att heat map inte tillförde väsentlig information då drönartrafikdensiteten i 

luftrummet inte var relevant om drönarna ändå själva klarade av att hålla separation 

avståndet mellan varandra. Dock var heat map relevant om operatörer ska hålla nere 

bullernivån över staden, då högre drönartrafikdensitet över ett område bidrar till en ökad 

bullernivå. Vilket betyder att det heat mapen ska representera är beroende av vad för ansvar 

och arbetsuppgifter drönarflygledarens har. Ett förslag var att heat map skulle kunna visa en 

prognos över drönartrafikdensiteten i framtidens istället för att visa den nuvarande 

drönartrafikdensiteten. Detta skulle hjälpa drönarflygledaren att kunna planera och fördela 

drönartrafiken. Dock förutsätter detta att drönartypsymbolerna visas hela tiden på kartan 

och inte ett symbol overlay som kan visas och döljas. Ett annat förslag var att heat map skulle 

kunna användas för att se hur en blåljusdrönares framfart kan påverka luftrummet eftersom 

blåljusdrönare har en hög prioritetsnivå och om det är fördelaktigt att lägga om 

blåljusdrönares färdväg. 

Bakgrundskartan 

Deltagarna tyckte att den anpassade bakgrundskarta som tidigare har presenteras i arbete 

var en förbättring från standardversionen av Google Maps kartan. De tyckte att 

simulationens flygfotokarta var allt för detaljerad och kan inte användas i drönarflygledning 

då flygfotokartan gör det svårare att urskilja drönarsymbolerna på kartan. De tyckte till 

exempel att drönarflygledaren inte hade behov information om hur huskroppar ser ut. 

Deltagarna tyckte att informationen på den anpassade bakgrundskarta kunde reduceras 

ytterligare. Alla små vägar är inte alltid relevant att kunna se och namnen på stadsdelar 

behövdes inte visas på kartan då drönarflygledaren arbetar med kartan varje dag och lär sig 

den. Dock får inte för mycket information tas bort från bakgrundskartan utan det är 

fortfarande bra att ha kvar geografiska punkter för att kunna lokalisera sig på kartan vid 

behov. Det poängterades också att det kan vara en bra idé att drönarflygledaren ska kunna ta 

fram och dölja information dynamiskt på kartan efter situationens informationsbehov.  
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Information 

Vad för sorts information drönarflygedaren behöver för att utföra sitt arbete beror på vad för 

ansvar och arbetsuppgifter drönarflygledaren har. Den information deltagarna efterfrågade 

var den genomsnittliga förseningen av drönare, detta för att de kan förmedla informationen 

vidare till andra intressenter som kan ha intresse av vid planeringen och kunna meddela sina 

kunder när paket kommer levereras.  

Strömgrafen 

Strömgrafen gillades av deltagare då det kunde hjälpa till en att planera genom att kunna se 

prognoser. Samt att kunna se historik efter arbetspasset och kunna analysera och förstå 

situationen bättre i efterhand.  

Väderinfopanelen 

Deltagarna tyckte att väderinfopanelen var intressant, i alla fall med nederbörd då det 

påverkar drönare som inte är vattenresistenta. Vindhastigheten påverkade inte drönarnas 

stabilitetsförmåga men påverkar drönarnas batteritid och räckvidd i och med om drönare 

flyger i mot- eller medvind. Frågan är hur det blir i framtiden när drönarna blir större och 

har paket vilket gör att ytan som utsätts för vid vind ökar.  

Filtermenyn 

Deltagarna tyckte att användningen av filter och att drönarflygledaren kan sortera ut 

drönartrafik med hjälp av en filtermeny var en bra idé. Vilka filter som ska finnas beror på 

drönarflygledarens ansvarsområde och arbetsuppgifter. 

Kontextmenyer 

Att se specifik information om enskild drönare fann deltagarna relevant. Information om 

batteritiden, höjd, avstånd till destinationen men nuvarande fart var inte lika intressant 

tyckte deltagarna.   

Lagersplittringsfunktionen 

Deltagarna kunde se fördel med att visa olika lager på olika kartor, men föreslog också om 

UTM systemets gränssnitt kan visas på flera skärmar. Varje lager kan visas separat på varsin 

skärm. Men återigen kom frågan upp att behovet att se uppdelning av lager är beroende av 

vad för ansvarsområden och arbetsuppgifter drönarflygledaren har.  
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5. Diskussion  

Först kommer designförslagen som presenterades i föregående kapitel att diskuteras. Varje 

designförslag tas upp i enskilt avsnitt och funderingar om designförslaget diskuteras och vad 

för fördelar och nackdelar det finns med designförslaget. Efter designförslagsdiskussionen 

följer diskussion om metoden i arbetet och vad det finns för metodförbättringar? 

Avslutningsvis diskuteras det allmänt om utvecklingen UTM system och som vad behövs 

tänkas på i utvecklingen av ett UTM system i en bredare kontext. Sist i kapitlet tas vidare 

forskning upp och förslag på tänkbara frågeställningar till framtida studier inom området. 

 5.1 Designförslagsdiskussion  

Designförslagen som har presenteras i detta arbete behöver inte vara det bästa möjliga och 

slutgiltiga lösningen utan är tänkt att fungera som inspirations och diskussionsunderlag för 

utvecklandet av ett UTM system, därav användningen av begreppet designförslag och inte 

designlösningar. Designförslagen ger förslag på möjliga lösningar och motivationer varför 

dessa lösningar kan fungera. Då utveckling av ett UTM system i städer fortfarande befinner 

sig på ett tidigt stadie och som nämnt i inledningen finns det inget publikt UTM system i 

skrivandet stund. Att ha designförslag att utgå ifrån vid diskussionen om UTM system skapar 

en gemensam grund och gör det mer konkret, och enklare att ge konstruktiv kritik och förslag 

alternativa lösningar. Det också svårt att veta exakt vilket behov UTM i städer kommer ställas 

inför och i vilken riktning drönarutvecklingen tar, samt vilka ansvarsområden och 

arbetsuppgifter drönarflygledaren kommer att ha. Detta arbetet var baserat på antaganden 

(se avsnitt 1.4) om hur framtida drönaranvändningen kan komma att vara. Det är därför i 

min mening klokt att med tiden efter behov ändra och anpassa utvecklingen av UTM 

systemets design om dagens antaganden inte stämmer helt. Detta är bättre en att låsa fast sig 

i en lösning för det riskerar att hämma istället för att främja utvecklingen av ett UTM system. 

5.1.1 Uppdelning av drönartyper  

Idén med att ha en uppdelning av drönare har fördelar vilket också workshopdeltagarna 

tyckte. Drönaruppdelningen kan hjälpa drönarflygledaren att enklare skapa sig en förståelse 

och enklare kontrollera drönartrafiken. Då alla drönare inte har samma privilegier och 

prioritetsnivå är behovet av uppdelning en drönartrafiken tydligt när det kommer till 

exempel blåljusdrönare. Då blåljusdrönare har högre prioritet än andra drönare och bör 

blåljusdrönare vara tydligt synliga på kartan. Den uppdelningen av de drönartyperna som 

togs fram i detta arbete är inte nödvändigtvis den uppdelning som bör gälla, det är svårt nu i 

detta tidiga stadium att veta vilken uppdelning som är den bästa. Det framkom på 

workshopen var inte det relevant att veta om transporten bestod utav varor eller mat men var 
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relevant att veta om det var en blåljusdrönare, övervakningsdrönare, manuellt styrda drönare 

eller om drönare inspekterade en fastighet eller infrastruktur.   

Ett problem med uppdelning kan vara att en drönare har egenskaper som finns i flera olika 

drönartyper. Om en drönare inte är vattenresistent kan den till exempel tilldelas drönartypen 

”icke vattenresistent drönare” som var ett förslag som gavs på workshopen. Vilken drönartyp 

ska en icke vattenresistent övervakningsdrönare då tilldelas? Uppdelningsfrågan beror på 

vad som är viktigast att symbolisk representera utifrån ett drönarflygledningsperspektiv. 

Vilken uppdelning leder till bäst förståelse över trafiksituationen? Den uppdelning som ger 

det mest välmotiverade svaret på denna fråga är den uppdelning som bör användas. Ett 

annat sätt att lösa tillhörande problematiken mellan vilken drönartyp den icke 

vattenresistenta övervakningsdrönaren är att kombinera drönartypsymbolerna det vill säga 

drönartypskombinationssymboler. Nackdelen med denna lösning är att antalet olika 

drönartypsymboler i UTM systemet kommer att öka mycket i och med kombinatoriken. Detta 

leder till att drönartypsymbolerna inte längre är lika distinkta från varandra och därför 

kommer det att ta längre tid för personen att skilja dem åt. Som Ware (2012) skriver desto 

mer distinkta visuella element är från varandra desto enklare är det att se dem. En annan 

lösning skulle vara om drönartypsymbolen som representerar den icke vattenresistenta 

övervakningsdrönaren skulle vara dynamisk och ändra sin drönartypsymbol om vädret 

övergår till regn. Nackdelen med denna lösning är att risken för missuppfattningar ökas. 

Därför finns det en relevans av att använda sig av filter i UTM systemet som ett komplement. 

5.1.2 Drönartypsymboler 

Konceptet att representera varje individuell drönare med varsin symbol i ett symbol overlay 

är den primära idéen med designförslaget och inte hur drönartypsymbolerna visuella 

utseende, färg och form, i detta arbete. Fördelen med användningen av ett symbol overlay 

som komplement till heat mapen är att heat map inte visar enstaka drönare samt inte visar 

vad trafiken består av. Symbol overlay hjälper drönarflygledaren att förstå mer hur trafiken 

är fördelad då risken med att endast ha heat map och diagram för att representera 

drönartrafiken och vad drönartrafiken består av kräver mer mentalt arbete av 

drönarflygledaren. Drönarflygledaren måste återupprepade gånger markera fler områden för 

att skapa sig en förståelse jämfört med att direkt kunna se drönartypsymboler direkt på 

kartan. Deltagarna i workshopen ifrågasatte aldrig drönartypsymbolernas relevans i 

gränssnittet men ifrågasatte dock relevansen av att använda sig av en heat map. Detta kan 

också förklaras av att då tre av workshops deltagarna kommer från ett traditionellt 

flygledningsperspektiv där det används symboler för att representera individuella flyg är det 

vana med symboler att tänka i och flygleder med hjälp av symboler. Samtidigt bör hållas i 

åtanke som tidigare nämnt går det inte att överfara alla lösningar från traditionell 
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flygplansflygledning till UTM. Det som bör studeras vidare är om funktionaliteten på symbol 

overlay ska vara default eller heat map.  

Formerna på drönartypsymboler bör vara asymmetriska för drönartypsymbolen i sig kan visa 

drönarnas färdriktning. Idén med användningen av asymmetriska drönartypsymboler för att 

visa riktningen istället för med pilar tror jag är den bättre lösningen. Nackdelen att ha pilar 

för att representera drönarensfärdriktning är att pilarna har samma form, vilket bidrar till att 

drönartypsymbolerna blir mindre distinkta från varandra och därmed ökas. Då 

färdriktningen är inbyggd i formen hos drönartypsymbolerna gör det blir snabbare för 

drönarflygledaren att identifiera drönarensfärdriktningen. Användningen av asymmetriska 

drönartypsymbolerna minskar också antalet visuella element som behövs visas på kartan 

jämfört med drönartypsymboler med pilar.  

Drönartypsymbolernas färger bör vara av mer mättade än bakgrundskartan färger och heat 

map färger för att göra dem enklare drönarflygledaren att urskilja. Den svarta kantlinjen som 

omger drönartypsymbolerna gör att de är enklare att se och mer distinkta från kartans andra 

visuella element. Drönartypsymbolernas färger bör vara olika från varandra för att vara 

distinkta från varandra. Det kan vara en idé att undersöka om man kan ha olika nyanser eller 

mättnaden av samma färg för att representera ytterligare information men jag tror att risken 

för missuppfattningar från drönarflygledarens sida samt att folk med nedsatt/begränsat 

färgseende inte kan arbeta som drönaflygledare. De drönartypsymboler som arbetades fram 

under detta arbetet är nödvändigtvis inte de bästa drönartypsymboler men kan fungera som 

en inspirations underlag. 

5.1.3 Dynamiskgruppering av drönartypsymboler 

Fördelen med att ha dynamiskgruppering av drönartypsymboler där drönare av samma 

drönartyp som åker i samma färdriktning grupperas minskar antalet visuella element på 

kartan. Dynamiskgruppering gör att det blir tydligare att se och tyda drönartypsymbolerna 

när drönarflygledaren är på en hög utzoomad nivå av kartan och minskar andelen 

drönartypsymboler som överlappar varandra. Nackdelarna dock med dynamisk gruppering 

av drönartypsymbolerna är att symbolerna ändras allt för ofta. Det fungerar bra när två 

drönare är på åt samma färdriktning under längre tid men om det endast är tillfälligt i få 

sekunder kan denna funktion göras så drönarflygledarens uppmärksamhet tas ifrån andra 

arbetsuppgifter och upplevas som ett störandemoment. Då dessa förändringar kan ta plats på 

flera områden på kartan samtidigt och förändringen drar till sig uppmärksamheten på grund 

av förändringen likt Ware (2012) skriver men utan att informationen är särskilt relevant för 

drönarflygledaren. Det gör också att viktigare visuella varningar i systemet som till exempel 

blinkande geofence vid drönaröverträdelse riskeras att missas av drönarflygledaren. 
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Det finns också problematiken med att drönarflygledaren har svårt att avgöra hur många 

drönartypsymboler som har grupperas till en större drönartypsymbol. Eftersom 

storleksskillnaderna på drönartypsymbolerna är relativt till den aktuella inzoomnings nivån 

på kartan, drönartypsymbolerna blir alltmer större desto mer inzoomat.  

Det behövs undersökas vidare hur många olika grupperingsstorlekar som ska användas i 

systemet. Det är bland annat beroende på separationsavståndet mellan drönarna för det 

kommer att avgöra hur nära drönartypsymbolerna kommer att vara varandra. Om 

designförslaget med dynamiskgruppering av drönarsymboler ska användas måste det 

utforskas mer kring möjliga designförslag som på ett intuitivt sätt indikerar hur mycket en 

drönartypsymbol som representerar mer än en drönare, men samtidigt får det inte vara allt 

för komplex då det istället medför att fler visuella element är på kartan istället för att 

reducera antalet visuella element och kan kräva allt för mycket uppmärksamhet för att av 

tyda.  

5.1.4 Heat map  

Användandet av någon form av heat map en bra idé då drönarflygledaren kommer att 

hantera en stor mängd av drönartrafik. Dock bör det undersökas vidare vad för information 

heat mapen ska förmedla, för tillfället representerar heat mapen den nuvarande 

drönartrafiktätheten i områden. Deltagarna på workshopen tog upp vad för information heat 

mapen ska representera beror på vad för ansvarsområden och arbetsuppgifter 

drönarflygledaren kommer att ha. Om drönarflygledaren har ett ansvar över att hålla nere 

bullernivån kan heat mapen visa den aktuella drönartrafikdensiteten. En annan idé som 

diskuterades på workshopen var att heat mapen kan visa prognos över hur 

drönartrafikdensiteten kommer se ut i snar framtid över området, denna funktionalitet 

ställer ett högre krav på att symbol overlayet ska vara aktivt hela tiden och då det är heat map 

som kompletterar symbol overlayet istället.  

Utseendemässigt bör heat map färgerna vara omättade likt som motiverades i resultat delen 

är det för att heat mapen kan täcka stora områden. Om heat mapen består av mättade färger 

tar för mycket uppmärksamhet och gör att det blir svårare för drönarflygledaren att urskilja 

drönartypsymbolerna och jobbigare att titta på en längre tid. Hur färger uppfattas är relativt 

och beroende på kontext (Ware 2012). Men heat map färgernas får inte var allt för omättad 

då risken är att heat mapen  inte syns, utan heat map måste anpassas med hänsyn till 

bakgrundskartans färger och drönartypsymbolernas färger.  

5.1.5 Grafer och prognoser 

Användandet av diagram som informationsvisualiseringsmetod för att komplettera den 

information som heat map och symbol overlay hjälper drönarflygledaren att lättare skapa sig 
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förståelse över drönartrafiksituationen då drönarflygledaren inte behöver räkna antalet 

drönartypsymboler i ett område. Att förstå trafiksituationen bättre gör att drönarflygledaren 

kan planera med en längre tidshorisont vilket minskar behovet av att behöva omplanera och 

därmed ägna sig åt den mer övergripande planering och därmed befinner sig i en högre 

kontrolloop i ECOM modellen (Hollnagel & Woods, 2005).  

Diagram gör det enklare för drönarflygledaren att skapa sig en förståelse och se relationer 

istället för att behöva jämföra många olika siffor med varandra. Det är dock fördelaktigt att 

använda sig av siffor då de ger mer precision som de båda diagrammen i designförslagen 

visade komplettera siffor den visuella diagraminformationen. Drönarflygledaren kanske 

oftast är mer intresserad av att studera drönartrafiken generellt och förhållande mellan de 

olika drönartyperna och inte precisa tal. Diagram komprimerar ner mycket information till 

ett enkelt format som kan sedan studeras vidare vid behov med siffror. Ware (2012) skriver 

går det snabbare för hjärnan att bearbeta information och agera på visuella element desto 

mindre kognitiva processer som krävs för att förstå information. Därför är den visuella 

diagramrepresentation bättre då det tar kortare bearbetningstid jämfört med textuell 

information. Samt att använda samma färger i grafer som drönartypsymboler gör att det är 

en konstant representation och det blir mer intuitiv förståelse. 

Som Spence (2014) skriver bör informationsvisualiseringen anpassas utefter vilken 

information som ska förmedlas till användaren. Det kan finnas andra 

informationsvisualiseringsmetoder som fungerar bättre att förmedla informationen till 

drönarflygledaren. Det finns förmodligen också annan drönartrafikinformation som är viktigt 

att visualisera. Det behöver som sagt undersökas vidare vilken information som kan vara 

intressant för att förbättra drönarflygledarens förståelse av situationen och 

kontrollmöjligheter.  

Prognoserna bör användas i UTM systemet för att ge drönarflygledaren möjlighet att planera, 

även fast inte prognoserna är helt hundra är det fortfarande fördelaktigt. Att ge 

drönarflygledaren prognoser gör att drönarflygledaren har en längre tidshorisont och därmed 

kan ha ett proaktivt agerande och befinna sig i en högre kontrollnivå i ECOM modellen. 

Uteblivandet av prognoser i systemet begränsar drönarflygledarensagerande till ett reaktivt 

agerande då drönarflygledarens tidshorisont är mer begränsad till nuläget, därmed ökar 

risken att behöva omplanera när oförutsedda händelser inträffar. I workshopen togs det upp 

att det är fördelaktigt för drönarflygledaren att kunna se en prognos på hur drönartrafiken 

kan utvecklas sig och om det kommer behövas flera drönarflygledare för att hantera 

drönartrafiken i staden.  
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5.1.6 Väder 

Att informera drönarflygledaren om det rådande väderläget i luftrummet ger 

drönarflygledaren förståelse av drönarnas flygtid. Då bland annat temperatur (påverkar 

drönarensbatteritid) och vindstyrka påverkar drönarnas prestationsförmåga. Utvecklingen av 

drönare kommer också pågå parallellt vilket kommer göra att de väderproblem dagens 

drönare har inte nödvändigtvis behöver gälla för framtidens drönare. Att använda sig av 

existerande väderteckenrepresentationer för representerar samma fenomen gör att 

drönarflygledaren inte behöver lära sig nya väderteckenrepresentationer samt minskas 

risken för att missförstånd. 

5.1.7 Meny och funktionsknappar 

Menycirkeln kommer med största sannolikhet att behöva göras om i takt med UTM 

systemets funktionalitet ökas. Dock kan det bakomliggande tänket som användes vid 

utformningen av menycirkeln att användas. Menyn ska inte ta upp allt för stor plats på 

skärmen än vad som behövs samtidigt ska knapparna inte vara för små så drönarflygledaren 

måste fokusera att klicka på rätt funktionsknapp. Det ska vara tydligt om en funktion är 

aktiverad som Buxton (2007) skriver, detta för att minska risken att drönarflygledarens 

uppfattning av systemets läge stämmer överens med systemets egentliga läge. 

Funktionsknapparnas placering på skärmen är också viktigt att tänka på om 

drönarflygledaren använder sig av en multitouchbord. Det ska vara enkel för 

drönarflygledaren att kunna klicka utan att behöva göra allt för stora armrörelser vilket får 

allt större betydelse desto större skärm som används. Det är därför fördel om 

menyknapparna ligger vid botten av UTM systemets gränssnitt. Det finns fördelar med att 

använda sig av ikoner och symboler istället för endast text i menyn då det blir tydligare att 

urskilja mellan de olika funktionsknapparna. Risken är också att endast användning av 

symboler och ikoner gör funktionsmenyn svår att navigera. Därför kan text fortfarande 

användas för att komplettera den symboliska informationen då symbolernas koppling inte är 

lika starkt förankrade till det de representerar som ikoner. Då visa funktioner kan det vara 

svårt att skapa en bra symbolisk representation till.  

5.1.8 Filter och filtermenyn 

Fördelarna med användandet av filter är tydligt, då all information likt det Spence (2014) 

samt Hollnagel och Woods (2005) skriver inte är relevant hela tiden för användaren utan 

situationen avgör vilken information som för tillfället är viktig för användaren. Vilka typer av 

filter som behövs för att stödja drönarflygledare i sitt arbete är något som behöver studeras 

vidare och beror på vilket ansvar och arbetsuppgifter drönarflygledaren har. Som det tidigare 

togs upp att istället för att ha en separat drönartyp för drönare som är icke vattenresistenta 

då det kan finnas andra mer betydelsefulla egenskaper att göra en drönaruppdelning utefter. 
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Därför är behovet av ett filter som filtrerar och visar dessa icke vattenresistenta drönare 

därför nödvändigt. Olika filter kan också fungera på olika sätt, ett filter behöver 

nödvändigtvis inte endast dölja och visa drönare. Filter kan istället stärka symbolerna genom 

att ringa in dem eller låta en pulserande signal komma från drönartypsymbolerna.  

Utseendemässigt bör strukturen på filtermenyn kombinera och använda sig av olika 

teckenrepresentationer som text, färg och symboler som är placerade i betydelsefulla 

grupperingar. Detta underlättar för drönarflygledaren att navigerar sig i filtermenyn jämfört 

med att bara ha ett rutnät med många knappar med förkortningar eller endast använda 

symboler och ikoner. 

5.1.9 Kontextmenyer 

Att drönarflygledaren kan se mer detaljerad drönarinformation om enskilda drönare och kan 

se drönarens planerade färdväg än endast den information drönartypsymbolen förmedlar är 

fördelaktigt. För drönarflygledaren kan med hjälp av kontextmenyns drönarinformation 

enklare skapa sig en bättre förståelse om enskilda drönare. Den drönarinformation som 

presenterades i designförslaget i sprint 3 behöver nödvändigtvis inte vara den informationen 

drönarflygledaren behöver utan detta behövs undersökas vidare. Fördelen med att ha 

kontextmenyerna när intill drönaren på kartan jämfört med att ha kontextmenyerna på fasta 

positioner längst en skärmkant i gränssnittet är att det blir tydligare vilken kontextmeny som 

tillhör vilken drönare. Det minskar också behovet av att drönarflygledarens blick måste 

färdas fram och tillbaka på skärmen då kontextmenyn är närmre drönaren vilket minskar 

risken för missuppfattningar kan ske. Fördelen att använda sig av ikoner och symboler 

framför text i kontextmenyn gör att drönarinformationen tar mindre plats och samtidigt går 

det fortare att avläsa vilket tal som tillhör vilken egenskap jämfört med text.   

5.1.10 Bakgrundskarta  

Bakgrundskartan som används i UTM systemet bör anpassas för drönarflygledning vilket 

märktes under arbetes gång. Större områden får inte ha allt för mättade färger som Ware 

(2012) tar upp utan ska bestå av omättade färger. Bakgrundskartans mättade färger gör det 

svårare för drönarflygledaren att urskilja heat mapen och drönartypsymbolerna. Dessutom 

blir det som Ware (2012) skriver mer påfrestande för ögonen att fokusera under längre 

perioder på skärmar med mycket starka färger.  

Som det påpekades av deltagare på workshopen bör inte allt för mycket information (text, 

symboler, och färger) tas bort från bakgrundskartan då det blir svårare för drönarflygledaren 

att hitta på kartan. Borttagande av alltför mycket information på bakgrundskartan ökar också 

risken för missuppfattningar sker under högt arbetsbelastade perioder. För bakgrundskartan 

i sig är full av tecken, ikoner (till exempel vägar) och symboler (symbolen för sjukhus) som 
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förmedlar information och kan användas som referenspunkter av drönarflygledaren. Att ha 

parker i en annan färg än bebyggelse har en betydelse då den parkens grönafärg funkar som 

ett index och kan besvara frågan ”varför är det en fritidsdrönare som cirkulerar i detta 

område?” parkens grönafärg enkelt besvara frågan utan att drönarflygledaren behöver 

minnas att det är en park är i området. Det är enkelt att minnas under situationer med låg 

arbetsbelastning men svårare under situationer med hög arbetsbelastning. Men att visa 

parkers utbredning kanske inte tillför relevant information för drönarflygledaren och då kan 

parkernas grönafärg istället ha en samma färg som övriga färger på bakgrundskartan.  

Likt det som togs upp på workshopen bör bakgrundskartan kunna anpassas dynamisk i av 

drönarflygledaren utefter vilka informationskrav den rådande situationen ställer. Detta 

kontextberoende ställer krav på att det finnas olika filter som kan anpassas av 

drönarflygledaren och därför bör bakgrundskartan ha någon form utav 

bakgrundskartsfiltermeny. 

Som det diskuterades på workshopen kan det vara en bra idé att vid arbetet av utformningen 

med kartan att börja med inget och lägga till mer och mer visuella element på kartan istället 

för att ta bort informationselement från bakgrundskartan. Utformandet av bakgrundskartan 

kommer att vara en iterativ process och förmodligen kräva kontinuerlig användartestning 

innan den anpassade bakgrundskartan är tillräckligt tillfredsställande för UTM systemet. 

5.1.11 Sonifiering och ljudikoner 

För att ta veta vad som ska sonifieras i ett transmodalt gränssnitt måste det först finnas som 

tidigare nämnt i avsnitt 4.2.2 en existerande, i detta fall visuellrepresentation för att kunna 

sonifieras denna information. Dessutom krävs det också i detta fall en motivation varför det 

är relevant för drönarflygledaren att göra sonifiering. Vad som anses vara viktigt för 

drönarflygledaren är beroende av vad för ansvar och arbetsuppgifter drönarflygledaren 

kommer att ha. Då detta avgör vad för information som är relevant och ska prioriteras. Då 

det inte finns något existerande publik UTM gränssnitt att utgå ifrån behövdes därför dessa 

visuella representationer skapas från grunden i detta arbete. Därför kunde starten av 

utvecklandet av ljudikoner börja först efter deras respektive visuella representation var 

skapade. Skillnad hade varit om det har varit ett multimodaltgränssnitt då hade ljudikonerna 

aldrig behövt tagit en visuell form till exempel pistolskott i skjutspel.  

Den gemensamma idén med ljudikonsförslagen som togs fram i arbete handlade om att 

reducera drönarflygledarens oro att kolla om saker fortfarande är bra i det som för tillfället 

inte syns tydligt på skärmen. Som Rönnberg m.fl. (2016) skriver är idéen att sonifiera det 

perifera en bra idé alltså det som kan komma och vara viktigt men inte det viktigast för 

stunden. Soniferingen ska inte ställa kravet att operatören aktivt behöver lyssna som 
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Rönnberg m.fl. (2016) skriver utan den ska endast behöva höra. En likhet med gamla analoga 

kontrollrum där operatören kunde höra systemet välmående genom till exempel höra ljudet 

från en grafritare när den ritar grafen, utan att behöva aktivt inspektera dess graf. 

Varningsalarmet som låter när en drönare flyger in i ett geofence är då ett mer traditionellt 

varnings ljudet som ska ta uppmärksamheten, men ljudikonen som representera när en 

manuellt styrd drönare när ett geofence gör att drönarflygledaren är mer förberedd och kan 

därför agera snabbare på drönaröverträdelsen.  

Det dynamiska ljudlandskapet av flera ljudikonerna som ständigt är i förändring till en följd 

av att drönartrafiksituationen utvecklar sig måste också kunna vara tyst för att minimera att 

sonifieringen blir ett irritationsmoment för drönarflygledaren, tystanden i sig bär också med 

sig en mening.  

För att kunna göra ett dynamiskljudlandskap bör därför ljudikonernas ljudsignatur i UTM 

systemet inte vara allt för komplexa, då de ska tillåtas att kunna kombineras med andra 

ljudikoner vilket blir svårare med komplexare ljudsignaturer. Ett gitarrackord visade sig ha 

alltför komplex ljudsignatur. Dock får inte ljudikonernas ljudsignatur vara allt för simpla då 

det kan skapa ett irritationsmoment för drönarflygledaren utan måste samtidigt vara 

behagliga att höra under än längre tid.  

Samma idé som de visuella teckna i UTM systemet gäller också för ljudikonerna. Fokuset 

ligger inte på realismen i ljudikonerna utan hur bra ljudikonerna kan kopplas till det 

ljudikonen representerar och vill förmedla. Ljudet av vinden behöver inte vara representativt 

för det naturliga vindljudet vid den ljudhastigheten, om ljudet är naturligt inspelat eller 

artificiellt ljud är inte relevant. Vindljudsikonen kan ersättas med artificiellt ljud, fördelen är 

då att UTM systemet har mer kontroll och precisionen över vindljudet och att övergången när 

vindhastigheten blir jämnare istället för en brytning mellan två olika ljudinspelningsfiler.  

5.1.12 Multilager längs geofence kanter 

Användningen av multilager längs geofence kanter är fördelaktigt då det hjälper till 

drönartrafiken flyter på bättre längs med dessa kanter jämfört endast ett lager. I arbetet 

konceptskissades och användartestades på fyra lager längs geofence kanter men eventuellt 

räcker med endast två lager längs geofence kanterna. För drönarna kan endast flyga i två 

riktningar längs med ett geofence. 

De krav denna funktionen ställer på UTM systemet är att systemet automatiskt kan avgöra 

om funktionen ska aktiveras. Samt ställer funktionen krav på att alla drönarna ska kunna 

ändra sin höjd under korta perioder vid geofence för att undvika drönarkollisioner. Vilket gör 

att multilager längs geofence kanter kanske är en funktion som bör implementeras i ett 

senare skede i UTM systemet efter den mer grundläggande funktionalitet har 
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implementerats. För som jag ser det är funktionen inte är en avgörande faktor för att få UTM 

i städer att fungera. 

Utformningen av den interaktiva 3d representation av geofencet som visas i den högra 

informationspanelen när drönarflygledaren inspekterar drönartrafiken runt ett geofence bör 

vidareutvecklas. Detta så att drönarflygledaren enklare kan skapa sig en uppfattning vilket 

väderstreck drönartrafiken åker i de olika lagerna utan att kräva allt för mycket mentalt 

arbete. 3d modellen kan också ersättas av en annan representationsmodell som bättre visar 

hur drönartrafiken är fördelad. Men idéen att på något sätt visa hur drönartrafiken är 

fördelad längs geofence kanter tror jag kan vara relevant för drönarflygledaren att veta. Även 

om multilagerfunktionen är tänkt att skötas automatiskt av UTM systemet ska 

drönarflygledaren fortfarande kunna förstå vad som pågår för att känna sig i kontroll, som 

Hollnagel och Woods (2005) skriver så är det svårare för operatören att övervaka och 

kontrollera systemet mot avvikelser om systemet inte kommunicera vad det gör med 

operatören. Därför behövs en likande transparens av alla autonoma delarna av UTM 

systemet för att drönarflygledaren känner sig i kontroll över hela UTM systemet.  

5.1.13 Typsnitt 

Det är en bra idé att typsnittet som används i systemet är ett typsnitt som har breda 

bokstäver, då reda bokstäver och siffor gör att det blev tydligare och enklare att avläsa.  

5.2 Metoddiskussion 

Detta avsnitt diskuterar fördelar och nackdelar med metoden som användes under arbetet 

och idéer på förbättringar samt vad förändrades metodmässigt under arbetsgång.  

5.2.1 Rapid Prototyping  

Att jobba enligt Rapid Prototyping metodologin i sprintar tillät arbete att utforska mer 

designförslag och användartesta dem. Att användartesta kontinuerligt under arbetsprocessen 

gjordes att värdefull feedback fick in redan på ett tidigt stadium. Eftersom arbetet basera sig 

på antagande och designen är därmed spekulativ gör att designrymden av möjliga lösningar 

blir stor. Att kontinuerligt få in åsikter och feedback minskade oron över om de 

designförslagen som producerades var i rätt riktning. Det minskades också oron över de 

designförslag som producerades inte skulle förstås av någon som inte hade skapat dem. Ifall 

användartesterna under sprint 1 och 2 inte hade genomförts hade det varit en större 

osäkerhet med de designförslagen som presenterades på workshopen. Uteblivandet av 

användartester i sprint 1 och sprint 2 kan också ha gett effekten som Buxton (2007) skriver 

att designern gillar sin lösning så mycket att den inte ser dess nackdelar och inte är lika 

mottagen att lyssna på negativ kritik. Att det inte spenderades allt för mycket tid på varje 
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enskilt designförslag innan de användartestades gjorde att dåliga designförslag kunde 

omarbetas eller avfärdas.   

5.2.2 Konceptskissning 

Under arbetsgång förändrades utförande av konceptskissningen. Konceptskissning på papper 

fasades ut allt mer och mer och ersattes mer istället med konceptskissning i PowerPoint. 

Konceptskissningen på papper skedde fortfarande men mer i anteckning textform i den 

anteckningsbok som alltid var med mig under arbetet. Jag märkte att det gick bättre i många 

avseende att konceptskissa och utforska idéer/ koncept snabbare och enklare i Powerpoint 

jämfört med att konceptskissa med papper och penna. Till exempel tillät PowerPoint en 

snabbare att skapa en symbol, testa den i olika vinklar, varierande storlek, och i olika färger. 

Att arbeta på detta sätt kunde fokuset tas från att skapa det själva visuella elementet och 

tiden kunde istället läggas på att utforska och jämföra olika koncept. Koncept kunde snabbt 

kopieras, justeras och jämföras. Färgvariationer var betydligt enklare att få fram i PowerPoint 

jämfört med färgpennor och enklare att vara konsekvent med färgerna. Denna typ av 

konceptskissning går i enlighet med båda Buxtons (2007) och Arvolas (2014) beskrivning att 

syftet med konceptskissnings processen är att utforska designrymden efter möjliga lösningar. 

Jämförelse av olika versioner av koncept kunde svara på frågor som ” hur skulle det funka om 

det var så här istället?”. Detta tillät också att jämförelsen mellan olika koncept var mer rättvis 

då det visuella utseende var mer konsekvent i utformningen av konceptens olika grafiska 

element vilket gjorde att det som jämfördes var endast den strukturella skillnaden och inte 

visuella utseendet vilket kunde omedvetet haft en påverkan på designbesluten. Ytterligare 

fördel var att vidare utvecklandet av koncept från tidigare sprinter kunde effektivare 

utvecklades det existerade i PowerPoint. 

Det kan argumenteras emot detta arbetssätt eftersom det blir mer detaljerade konceptskisser 

i PowerPoint jämfört med pappersskisser. Därför tas fokus från det bakomliggande 

konceptidéen jämfört med pappersskissningen. Dock medför skissning med papper och 

penna samtidigt att mer tid kan behövas läggas på varje papperskiss vilket innebär att inte 

lika många koncept hinner att utforskas samt viljan att slänga bort sin idé minskas. Därför 

har förändringen att ha gått över till konceptskissning i PowerPoint haft en positiv inverkan 

på kvalitén på designförslagen då mer designmöjligheter har utforskats.  

5.2.3 Prototypskapande 

I och med att konceptskissningen gjordes mestadels i PowerPoint som också var 

prototypningsverktyget bidrog till att bygga prototyperna inte krävde lika mycket tid. Delar 

från konceptskissningen fasen i spriten kunde med lite finjusteringar därmed användas i 

byggande av prototyperna. Det tillät att mer fokus kunde läggas på att säkerställa att skapa 
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scenarion som kunde göra att prototypen bevarade de frågorna om designförslagen jag hade 

vilket är tanken med att genomföra användartester.  

5.2.4 Användartesterna 

Användartesterna var väldigt givande och som nämnt tidigare hjälpte användarteserna att 

vägleda designarbetet. Dock finns det förbättringspotential hur utvärderingen av den 

insamlade data från användartesterna genomfördes. Användartesterna kunde förbättras 

genom att överföra all den insamlade data till post-it lappar och sortera post-it lapparna efter 

tema och därigenom kunde mer strukturerade plus- och minuslistor över designförslagen 

skapas för att ge en tydligare bild över vad som uppfattades bra och mindre bra om 

designförslagen i användartesterna. I den här studien skrevs det ned i löpande text samt 

reviderades krav- och designspecifikation efter behov.  

En eventuell nackdel med användningen av bekvämlighetsurval för att rekrytera deltagare till 

användartesterna i sprint 1 och sprint 2. Den personligarelationen till deltagarna kunde ha 

gjort att deltagarna inte var helt ärliga med den negativa kritiken de hade ångande 

designförslagen, för de inte ville påverkar den personliga relationen negativt. Det gjordes 

tydligt att det var designförslagen som testades och inte dem samt förklarades att detta var i 

ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen av ett UTM system och därför kunde stora 

förändringar göras på designförslagen. Fördelen med att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval gjorde att tiden att rekrytera personer minskades och mer fokus kunde 

läggas på andra delar av arbetet. Den personliga relationen kan också haft positiv påverkan 

då deltagarna litade på att ingen negativ kritik skulle tas personligt och därför kunde vara 

mer öppen med den negativa kritiken. 

Workshopen var ett därför ett bra komplement då det inte fanns någon personligrelation till 

workshopsdeltagarna. Svårigheterna med att ha en workshop om UTM är att i nuläget ingen 

som jobbar som drönarflygledare, men det är bra att ha flygledare som också hade kunskap 

om drönarfrågor, även om det kommer skilja sig att bedriva UTM från traditionell 

flygledning. Workshopen bidrog till att mer insikter och feedback från personer med ett 

flygledningsperspektiv och har jobbat med drönarfrågor. Eftersom flera av 

workshopsdeltagarna var flygledare och hade ett flygledarperspektiv finns det en eventuell 

risk med att de kan vilja ta med sig dessa lösningar till en drönarflygledningsdomänen även 

om denna domän i vissa avseende skiljer sig allt för mycket.  

5.3 Allmändiskussion om utveckling av UTM system  

I detta avsnitt diskuteras varför UTM systemets funktionalitet är viktigare än UTM systemets 

estetiska utseende. Därefter diskuteras varför det är bättre att överskatta användningen av 

drönare vid utvecklandet av ett UTM system än att underskatta användning. UTM systemet 
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kommer användas i en kontext med individer och därför det diskuteras drönarflygledarens 

arbetsplats. Till sist diskuteras UTM och UTM systemet i relation till var UTM bedrivs då det 

finns kulturella och regionala skillnader som kommer har en påverkan på hur 

drönarflygledningen kommer att se ut. 

5.3.1 Form följer funktion 

Drönarflygledning för en massa drönare och många tänker på framtiden och sci-fi filmer med 

hologram skärmar. En reaktion kan vara att dessa designförslag som har presenterat i 

resultatdelen liknar visuellt allt för mycket system som det ser ut idag och frågan ”Vart är 

idéerna och visionerna om hur framtidens UTM system ska se ut?”. Spence (2014) tar upp är 

syftet med informationsvisualisering att tillåta användaren att skapa sig en mental 

representation av datan och förstå den, det estetiska utseende är inte det som ska vara i 

fokus. Den idéen har genomsyrat hela arbetsprocessen. Till exempel ”Hjälper det här 

färgvalet drönarflygledaren?” eller ”Kan drönarflygledaren enkelt särskilja den här formen på 

drönartypsymbolen från övriga drönartypsymboler?”. Som Ware (2012) tar upp ju större 

skillnad det är mellan visuella element desto enklare är det att skilja mellan dem. 

Drönarflygledaren kommer sitta med UTM systemet varje arbetsdag och människan är 

anpassningsbar och blir vana ganska snabbt. Ett system som ser estetiskt tilltalande och 

futuristisk ut vid första anblick kommer kanske locka intresset mer, men nackdelen med att 

funktion följer form är att användarupplevelsen av UTM systemet har prioriterats lägre. 

Detta kommer leda till att drönarflygledare får en sämre förståelse och kontrollmöjligheter 

över drönartafiken, vilket innebär att de kommer vara mer missnöjda och stressade. En följd 

av detta blir att kontrollen av drönarluftrummet riskerar att bli sämre och har enklare 

förlorar kontrollen när oförutsedda händelser inträffar. UTM systemet ska stödja 

drönarflygledaren och därför ska inte det estiska utseende vara främst i fokus vid 

utvecklandet av ett UTM system.  

5.3.2 Drönarflygledarens arbetsplats 

Hur designen av kontrollrummen och antalet skärmar drönarflygledaren har till sitt 

befogande kommer ha betydelse på utformningen av UTM systemets designlösningar. 

Antalet skärmar en drönarflygledaren kommer ha vid sin arbetsplats och skärmarnas storlek 

har en påverkan på utformningen. Samt om drönarflygledaren kommer använda sig av 

högtalarsystem eller hörlurar har betydelse för utformningen av UTM systemets sonifierings 

del. I dagens flygledning används flera skärmar vid en flygledares arbetsstation. Att en 

likande fler skärmslösnings användning kommer finnas i UTM också är därför mycket 

möjligt. Flera skärmar kan göra att till exempel flera lager kan visas samtidigt för 

drönarflygledaren. Dock kan fortande sonifiering ha en betydande roll i UTM systemet även 

med användandet av flera skärmar. Sonifiering minskar behovet att drönarflygledaren måste 
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göra lika mycket ögonrörelseförflyttningar och komma ihåg att kolla andra skärmar vilket 

kan glömmas då drönarflygledaren fokuserar på att lösa en uppgift t ex i ett lager som tar 

denne Underlättande av enkla trackingloops uppgifter som sonifieringen bidrar ger 

drönarflygledaren förståelse av det perifera och därigenom ökar kontrollmöjligheterna över 

drönartrafiksituationen.  

Vidare är det värt att belysa fördelar och nackdelar med användandet av touchbord. 

Nackdelarna med touchbord är att det kräver mer och större rörelse av operatörer jämfört 

med att användningen av datormus och tangentbord. Touchbord kanske fungerar bra i 

början men efter en stund kan det ske att drönarflygledaren blir trött av alla armrörelser som 

krävs av användningen av ett touchbord. Ett tangentbord tillåter många kortknapps 

kommandon utan att behöva lyfta handen. Det gör att drönarflygledaren enklare kan nå UTM 

systemets funktioner och använda sig av dem. Är användandet av touchbord endast ett 

försäljningsknep för att få personer intresserade av UTM eller finns det praktiska fördelar 

med brukandet av touchbord i UTM sammanhang? Frågan är inte vilket som är bäst utan en 

symbiosmodell mellan de båda lösningar är nog bättre. 

Vidare är det viktigt att också fråga sig om drönarflygledaren kommer arbeta ensam eller i 

team. Detta ställer krav på att de enkelt kan samarbete och information kan kommuniceras 

mellan drönarflygledarna. Fördelen med användning av stora skärmar är att det underlättar 

samarbetet mellan flera drönarflygledare då storleken gör att de kan samlas runt en 

gemensam yta utan att behöva trängas och kan diskutera trafiksituationen och tänkbara 

lösningar.  

5.3.3 Det är bättre att överskatta än underskatta drönaranvändningen 

Designförslagen som tagits fram är tänkt att drönarflygledaren ska förstå trafiksituationen 

och kontrollera med många drönare samtidigt i luftrummet. Det är än så länge fortfarande 

svårt att veta med stor säkerhet hur stort genomslag drönaranvändning i städer kommer att 

ha och när. Det beror på flera faktorer och många har försökt att förutsäga hur framtiden 

kommer te sig har ofta fel och det utanför detta arbetets syfte att ställa en prognos över den 

framtida drönaranvändningen. Men det är bättre att utveckla ett UTM system som 

överskattar den framtida drönaranvändningen och som kan skalas ner jämfört med att ha ett 

UTM system som är tvunget att skalas upp.  

Givetvis finns också den motsatta möjligheten att arbetets antagande över mängden 

drönartrafik i luftrummet är underskattat. Till exempel teknikutveckling av drönare tillåter 

separationsavståndet mellan drönarna att minska vilket gör att fler drönare kan finnas i 

luftrummet i städer samtidigt. Kan dessa designförslag användas iallafall? Heat map färgerna 

kan eventuellt behöva introducera mer grader av densitet för att skilja mellan olika 
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densitetsnivåer i luftrummet för att särskilja mer detaljerat än endast fyra nivåer. Det jag kan 

se som största problemet med en upp skalning av symbolerna i symbol overlayet. Dock om 

separationsavståndet mellan drönarna är lägre och mängden drönartrafik är mer så betyder 

det också att drönarna är mer autonoma vilket gör att drönarflygledarens ansvarsområden 

och arbetsuppgifter ser annorlunda ut.  

5.3.4 Regionala skillnader och ett anpassningsbart UTM system  

Det finns regionala och kulturella skillnader vilket gör att UTM systemet måste kunna 

anpassa sig efter denna regionala och kulturella variationsrikhet. En UTM systemlösning som 

fungerar i ett område behöver inte betyda att likande lösning fungerar lika bra i ett annat 

område. Därför bör en försiktighet tas för att inte generalisera en lyckad regional UTM 

systemlösning allt för mycket. Då chansen är stor att det tyvärr inte finns en optimal 

universell designlösning för UTM system över städer. Till exempel New york, USA eller 

Shanghai, Kina ser stadsmiljön annorlunda ut jämfört med Sverige då skyskrapor är väldigt 

förkommande. Detta påverka sättet drönarna kan flyga då det inte längre kan flyga 

fågelvägen på samma höjd som i städer med lägre byggnader. Annorlunda topografiskt 

stadslandskap kan kräva att annan information är viktigt och att användningen av ett 

drönartrafikvägnät mellan höghusen är mer förekommande. Eller städer belägna i 

bergstrakter där höjdskillnader är viktigt att veta för att kunna kontrollera drönartrafiken. 

Kulturella skillnader gör att hur vi perceptuellt uppfattar färger och former olika. Beroende 

på hur kulturen klassificerar färger påverkar våra perceptuella intryck av vår omgivning 

(Roberson m.fl., 2004). Det är återigen viktigt att färgerna är enkla att skiljas åt av 

drönarflygledaren och dessa färger bör ta i hänsyn till den kulturella kontexten. Det kommer 

givetvis finnas också många gemensamma likheter mellan UTM systemen. Men det är bra att 

ha ett UTM system där gränssnittet kan anpassas av drönarflygledaren efter sina behov och 

inga strikta och fasta lösningar.  

Regionala bestämmelser och regelverk kan också komma att påverka hur 

drönaranvändningen i regionen ser ut och därigenom också hur UTM kommer att bedrivas. 

En stad som Linköping med flygplatserna Malmen och SAAB är det viktigt att otillåtna 

drönare inte flyger in och där sätts mer restriktioner på geofence över dessa områden, detta 

kan göra också att sonifieringen zonen blir större runt om geofence. Att SAAB förmodligen 

också i någon form också övervakar sitt omkringliggande luftrum av drönartrafik, vilken 

UTM information de ska de få ha tillgång till är också en fråga som bör studeras visare. 

SESAR Joint Undertaking (2018) bestämmelser och utformning av U-Space kommer dock 

göra att UTM regelverk är gemensamt på en övergripande nivå mellan de europiska länderna 

och drönare måste inte specifikt anpassa efter länder då detta kan hämma utvecklingen av 

drönaranvändningen.  
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5.4 Vidare forskning   

Utvecklingen av UTM system för drönarflygledning i städer befinner sig i nuläget på ett tidigt 

stadium. Workshopen visade på att det än så länge råder oklarheter kring vad för 

arbetsuppgifter och ansvarsområden drönarflygledare kommer att ha. Detta har 

implikationer för vilka funktioner UTM systemet kommer ha och vilken information som 

drönarflygledaren behöver ha tillgång till.  

UTM50 gruppen kan använda sig av detta arbetes resultat som ett inspirations- och 

diskussionsunderlag för framtida forskning om drönarflygledning över städer. Då arbetet har 

visat på vilka designmöjligheter det finns vid utvecklandet av UTM system. 

Tänkbara frågeställningar på framtida studier:  

• Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer drönarflygledaren att ha över 

drönartrafiken i städer? 

• Vilken uppdelning av drönartyper är den mest relevanta för drönarflygledaren ur ett 

drönarflygledningsperspektiv över städer? 

• Vad för sorts information behöver drönarflygledaren tillgång till och hur bör denna 

information visualiseras och sonifieras?   
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6. Slutsats 

Då utvecklandet av ett UTM system i städer fortfarande befinner sig i ett tidigt 

utvecklingsstadium är det viktigt att fortsätta att undersöka många olika designmöjligheter. 

Detta utvecklingsarbetet kommer att vara en iterativ arbetsprocess och under utvecklingen av 

UTM systemet bör man vara beredd att omvärdera och revidera tidigare designlösningarna. 

Tanken med de designförslagen som harp presenteras i detta arbete är att de ska fungera som 

inspirations- och diskussionsunderlag för utveckling av UTM system. Därför är tanken och 

motivationen till designförslagen viktigare än designförslagen estetiska utformning i detta 

arbetet.  

Detta arbete visade på att det viktigt att UTM systemet använder sig av flera olika 

informationsvisualiserings- och teckenrepresentationer tillsammans som kompletterar 

varandra. Användningen av olika informationsvisualiserings- och teckenrepresentationer 

skapar tillsammans en bättre helhets förståelse av drönartrafiksituationen för 

drönarflygledaren och därigenom skapas bättre kontrollmöjligheter. 

Utformningen av de visuella element som används i UTM systemet bör vara utformade för att 

vara distinkta från varandra vilket gör det enklare för drönarflygledaren att kunna uppfatta 

och urskilja dem. Större visuella element som bakgrundkartan och heat map som tar upp 

stora områden bör bestå av mer omättade färger än de mindre visuella elementen i UTM 

systemet för att på så sätt göra de mindre visuella elementen enklare att urskilja. Tecken som 

används i systemet bör vara välgenomtänkta och de bör kombineras olika tecken typer för att 

komplettera varandra och underlätta som till exempel navigeringen i UTM systemets 

menyer.  

Soniferingen i systemet är till för att stödja drönarflygledarens och minska orosfaktorn över 

de saker som inte syns visuellt för stunden men kan inträffa. UTM systemets ljudikoner bör 

ha en simpel ljudsignatur som enkel tillåts att kombiernas i ett dynamiskt ljudlandskap. 

Samtidigt bör ljudikonernas ljudsignatur vara innehållsrik så de går att skilja ljudikonerna åt 

och inte upplevas som störande. 

Det är fördelaktigt att UTM systemet presenterar prognoser då det tillåter drönarflygledaren 

att planera mer in i framtiden och därför minskar behovet av om planering. Vilket gör att 

drönarflygledaren kan befinna sig på en högre kontrollnivå en längre del av tiden då den är 

mer förberedd.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Användarhistorier 

1.1 Akuttransport av organ/blod mellan sjukhus 

Drönarflygledaren har fått ett meddelande från sjukhuset att ett organ eller blod måste akut 

transporteras mellan sjukhus i staden och kräver därför att en drönare skickas. Denna 

drönare har högst prioritet i luftrummet och alla andra drönare får anpassas sig efter 

akuttransportdrönarens färdväg då det handlar om minuter. Drönarflygledaren måste kunna 

se den akuttransportdrönarens framfart och ingen annan drönare stör 

akuttransportdrönarens färdväg. 

 samtidigt som den måste kontrollera och övervakar övriga luftrummet i sin sektor att. 

Vad fås ut och vad det är som testas/undersöks: 

Drönarflygledaren kan se den akuttransportdrönarenssymbol som representerar den 

akuttransportdrönare drönaren är enkel att se/ skiljer sig från övriga symboler på skärmen 

Drönarflygledaren kan dirigera om andra drönare som stör akuttransportdrönarens tänkta 

färdväg, omdirigerar som inte UTM systemet lyckas med.  

Sonifiering utav akuttransportdrönarens välmående då drönarflygledaren måste samtidigt 

studera andra delar av luftrummet och kan inte endast fokusera sin visuella uppmärksamhet 

på akuttransportdrönaren. 

Krav användarhistorien ställer på prototypen:  

Datakrav - Det ska finnas olika kategorisering av drönare så 

drönarflygledaren kan skilja prioritet på drönare. 

- UTM systemet ska ha färdbeskrivning över drönarens tänkta 

färdväg. 

Funktionskrav -Drönarflygledaren ska kunna urskilja akuttransportdrönarens 

från övriga drönare, visuellt eller med sonifiering. 

- Drönarflygledaren måste kunna avleda andra drönare som 

stör akuttransportdrönarens färdväg. 

- Drönarflygaren ska kunna se den akuttransportdrönarens 

planerade färdväg. 

Kvalitetskrav - Drönarflygledaren måste snabbt kunna hitta 

akuttransportdrönarens på kartan. 
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- Drönarflygledaren ska enkelt kunna dirigera om andra 

drönare som riskerar att hamna i konflikt med 

akuttransportdrönaren. 

 

1.2 Drönartrafikstockning har skett 

Det är rusning period på dagen i och med mycket lunch leveranser till företag och övrig 

trafik. Denna mängd drönartrafik har gjort att det har uppstått en drönartrafikstockning och 

drönarnas färdtider har ökats vilket behövs lösas. Drönarflygledaren måste först kunna bilda 

sig en uppfattning över drönartrafikläget i luftrummet för att sedan kunna lösa denna 

situation. Drönarflygledaren kan lösa detta genom att tex bryta upp i flera luftrumslager. 

Eftersom drönarflygledaren nu har två olika lager och endast kan fokusera på ett lager i taget  

Vad fås ut / vad är det som testas/undersöks: 

UTM systemet visar tydligt för drönarflygledaren att det är trafik. 

Kunna kontrollera drönarkluster och reda ut trafikstockningar 

Användning utav en lagersplittringsfunktionen. 

Drönarflygledaren kan endast fokusera på ett lager i taget samtidigt som måste 

drönarflygledaren hålla koll på välmående i andra lagers välmående som också är en del av 

drönarflygledarens sektor. 

Hur sonifiering i UTM systemet kan funka.  

Krav användarhistorien ställer på prototypen: 

 

Datakrav -Det ska finns information om att ett lager håller på att få för 

mycket trafik. 

-  Data över de olika luftrumlagernas välmående. 

Funktionskrav - Drönarflygledaren ska kunna splittra på ett existerande lager och 

veta om när den kan sammansluta två lager till ett igen 

- Drönarflygledaren ska kunna byta mellan olika lager att fokusera 

på.  

- Sonifiering av andra lagrets välmående. 

Kvalitetskrav -Drönarflygledaren måste kunna enkelt förstå det andra lagrets 

välmående som sonifieringen bidrar med. Ljudet ska inte vara 



 

 75 

otydligt så drönarflygledaren måste gå och kolla om 

uppfattningen drönarflygledaren får av ljudet stämmer överens.  

-Drönarflygledaren ska enkelt kunna byta till tänkta lagret och 

tillbaka för att ha en bra förståelse över alla lager samtidigt. 

  

1.3 Brand eller alternativt stadsfest 

Det brinner i en stadsdel och rök väller upp vilket gör att en del av luftrummet måste 

temporärt stängas av för alla drönare som inte tillhör räddningstjänsten. Drönarflygledaren 

måste därför skapa ett temporärt geofence över det område där kommersielldrönare inte får 

flyga. 

Alternativt: Det är en stadsfest i stadsparken och det är många personer från allmänheten 

där. Ur ett säkerhetsperspektiv (terrordåd eller olyckor) så kommer luftrummet över 

parkområdet stängas av temporärt för drönare som inte är övervakningsdrönare eller med 

eventet. Drönarflygledaren måste därför upprätta en begränsad temporär geofence. 

Drönarflygledaren måste också hålla koll på att ingen otillåten drönare flyger in på området 

samtidigt som drönarflygledaren måste övervaka kontrollerar övriga luftrummet över sin 

sektor. 

Vad fås ut / vad är det som testas/undersöks: 

Kontroll över drönartrafik genom att begräsningar i form av temporärt geofence. 

Övervakning och att systemet presenterar varningsmedelenade om någon otillåten drönare 

flyger in i temporära geofence.  

Sonifiering så drönarflygledaren inte måste ha visuell uppmärksamhet på drönartrafiken 

runt geofencet. 

Krav användarhistorien ställer på prototypen: 

Datakrav -Drönarflygledaren ska ha information om vilken del av 

luftrummet som har stängts av med hjälp av ett geofence. 

-Data över vilka drönare som är nära eller inne geofencet 

Funktionskrav -Drönarflygledaren ska kunna se geofence området. 

-Drönarflygledaren ska ha information om drönare icke tillåten 

drönare flyger in i geofence området, visuellt eller auditivt 

(sonifiering).  

-Drönarflygledaren ska kunna avisa/dirigera om otillåtna drönare 

flyger in på området.  
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Kvalitetskrav -Drönarflygledaren ska enkelt kunna stänga av ett luftrum snabbt 

och drönar trafik ska enkelt ledas om och lämna området. 

 

1.4 Försämring av väderförhållanden  

Drönare är viktmässigt lättare än vanliga flyg och därför mer utsatt för vädret. 

Väderförhållandena i luftrummet blir sämre och drönarna måste byta vertikalt höjd på grund 

av oväder i och med för höga risker med olyckor och att drönarna mister kontrollen.   

Det blåser för mycket, regnar/snöar för mycket eller åskar eller annan natur. 

Vad fås ut / vad är det som testas/undersöks: 

Hur väderinformation ska förmedlas till drönarflygledaren på korrekt sätt. 

Sonifiera väder och modifiera de ljud som har med väder att göra, så drönarflygledaren kan 

höra hur vädret är i luftrummet.  

Krav användarhistorien ställer på prototypen: 

Datakrav -UTM systemet måste ska ha tillgång till realtids väderdata samt 

väderprognoser för regionen.  

Funktionskrav -Drönarflygledaren måste enkelt och kunna få en uppfattning hur 

väderläget av luftrummet ser ut i realtid. 

-Drönarflygledaren ska kunna få en uppfattning av väderläget i 

luftrummet genom sonifiering. Ifall luftrummet är uppdelat i flera 

lager eller mycket drönare i luftrummet och det finns inte plats med 

visuella symboler. 

-Väderinformation ska kunna byta modalitet mellan visuell och 

auditiv modalitet utan att det blir en allt för stor belastning för 

drönarflygledaren att behöva tolka om informationen. 

Kvalitetskrav - Drönarflygledaren ska enkelt kunna skapa sig en uppfattning av det 

aktuella väderläget i luftrummet. 

-Drönarflygledaren kan enkelt kunna förstå det andra lagrets väder 

välmående som sonifieringen bidrar med.  
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Bilaga 2: Reviderad kravspecifikation och designspecifikation efter sprint 1 

Allmänna krav och begränsningar  

1. UTM systemet ska använda sig av ett transmodalt gränssnitt, systemet ska kunna 

transformera relevant information mellan visuell och auditiv modalitet beroende på vad 

som passar situationen bäst. Detta för att minska den visuella arbetsbelastningen.  

2. UTM systemet ska använda sig av stereoljud och inte surround ljud i prototyperna. 

3. Utvecklingen av designförslag för UTM systemet ska utgå från två eller flera 

användarhistorier i arbetet. Dessa ska vara grundade i vältänkta resonemang varför dessa 

användarhistorier är intressanta att undersöka från ett UTM perspektiv.  

4. UTM systemets ska kunna användas med hjälp av ett multitouchbord.  

Datakrav 

1. Det ska finnas data vilken drönartyp varje drönare i luftrummet tillhör.  

2. Systemet har färdbeskrivning över drönarens planerade färdväg.  

3. Systemet ska ha information om hur trafikerat olika områden i luftrummet är  

4. Systemet ska ha information om varje drönares geografiska position. 

5. Systemet ska ha information över trafikläget vid multilager längst geofences kanter.  

Funktionskrav  

1. Drönarflygledaren ska kunna få färdbeskrivning över drönarens tänkta färdväg. 

2. Drönarflygledaren ska kunna visa och dölja drönartypsymboler genom ett symbol 

overlay, som visar en drönartypsymbol för varje individuell drönare.  

3. Drönarflygledaren ska kunna sortera/filtrerar vilka symboler som ska aktivt vissas i 

symbol overlayet. 

4. UTM systemet gränssnitt ska med hjälp av heat maps visa trafikdensiteten av olika 

områden i luftrummet, vart det är mycket trafikerat och vart det är mindre trafikerat. 

5. Drönartypsymbolerna i symbol overlayet ska uppdateras kontinuerligt/realtid för att 

drönarflygledaren ska få en uppfattning över drönarnas färdriktning. 

6. Det ska finnas diagram som visar fördelningen av drönartyperna inom ett valt område. 

7. Det ska presenteras drönartrafikprognoser över snar framtid över ett område. 

8. Drönarflygledaren ska kunna splittra luftrummet i flera lager vid behov och kan 

sammansluta flera lager till ett.  

9. Drönarflygledaren ska kunna visa och byta mellan olika de olika luftrumslager efter en 

lagersplittring av luftrummet.   

10. Drönarflygledaren ska kunna se vad den autonoma delen av UTM systemet gör så 

drönarflygledaren är en del i loopen och vet hela tiden vad den autonoma delen av 

systemet gör. 
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11. Drönarflygledaren ska kunna välja ett existerande geofence och få realtidsinformation om 

trafikläget runt detta. En 3d modell över valt geofence ska användas för att representera 

trafiksituationen i multilager längs med geofences kanter. 

Kvalitetskrav  

1. Symbolerna som används i UTM systemet ska ha distinkta utseende från varandra så de 

enkelt kan urskiljas från varandra.  

2. Drönarflygledaren ska kunna ha uppmärksamhet på UTM systemet över längre perioder 

vilket ställer krav att drönarflygledaren inte ska börjar habituera bort viktig information 

eller att drönarflygledaren blir trött. 

3. Drönarflygledaren ska enkelt kunna skapa sig en uppfattning av för drönartyptrafik ett 

område består av genom att läsa av radardiagrammet och dess punkter ska tydligt visa 

vilken drönartyp punkten representerar. 

4. Varningsmeddelande och andra meddelande som systemet ger ska ta drönarflygledarens 

uppmärksamhet och inte vara enkla att habituera. 

5. Drönarflygledaren måste kunna enkelt förstå de andra lagrets välmående som 

sonifieringen bidrar med.  

6. Soniferingen ska inte vara otydligt så drönarflygledaren måste verifiera och kolla om 

drönarflygledaren får av ljudet stämmer överens med den faktiska informationen.  

7. UTM systemet ska göra det tydligt för drönarflygledaren när drönartrafiken är mycket 

och en lagersplittring av luftrummet behövs att genomföras. 

8. Vid en lagersplittring ska drönarflygledaren enkelt kunna byta till mellan lagerna för att 

ha en uppdaterad korrekt uppfattning över trafiksituationen. 

9. Drönarflygledaren ska känna att den vet om vad den autonoma delen i systemet gör och 

har kontroll över den autonoma delen systemet. 

10. UTM systemet får inte använda sig av för mycket sonifiering så det upplevs som störande.  

11. Det ska vara enkelt för drönarflygledaren att förstå trafiksituationen i multilager längs 

med ett valt geofences kanter. 

Reviderad designspecifikation efter sprint 1  

1. Designlösningarna ska fokusera på att lösa kandidatsarbetes syfte och frågeställning. 

2. Färger som används i UTM systemet inte vara skrikiga och upplevas störande för 

drönarflygledaren. 

3. Heat mapens olika färger som används ska vara distinkta från varandra så inga 

missuppfattningar riskeras att ske. 

4. Drönartypsymbolernas färger och former ska vara distinkta från varandra så 

drönarflygledaren enkelt kan utföra visuellsökning och enkelt kan skapa sig en 

uppfattning över trafiksituationen i luftrummet. 
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5. Radardiagrammet ska ha siffor som specificerar hur mycket av varje drönartyp i området 

samt ska radardiagrammets punkter tydligt visa vilken drönartyp punkten representerar.  

6. Den autonoma delen av UTM systemet ska vara transparant så drönarflygledaren känner 

att det hela tiden vet vad det autonoma systemet gör och känner sig i kontroll. 

7. Mini mapen som används vi lagersplittring av luftrummet ska ha likande funktionalitet 

som den stora kartan, drönarflygledaren ska kunna zooma in på den, markera områden. 

8. Mini mapen ska ha radardiagram och strömgraf som visar drönartrafik i det lager område 

i de lager som visas.  

9. Den information som finns på minimapen ska sonifieras och därmed minska att visuellt 

behöva rikta uppmärksamheten på minimapen. 

10. Soniferingen får inte överanvändas och bli till ett irritationsmoment för 

drönarflygledaren.  

11. Undersök om användandet av mer komplexa symboler ska integreras i UTM systemet för 

att ge drönarflygledaren en bättre bild över drönarnas aktuella geografiska position och 

färdriktning. 

12. Utöka antalet drönartyper för att separera blåljusdrönare som används av blåljuspersonal 

(polis, brandkår, ambulans) vid utryckningar.  

13. Varningsmeddelande och andra meddelande i systemet ska inte vara enkla att habituera. 

14. För att representera drönartrafik fördelningen längs med geofence kanter ska en 3d 

modell användas. 
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Bilaga 3: Reviderad krav- och designspecifikation efter sprint 2  

 Allmänna krav och begränsningar  

1. UTM systemet ska använda sig av ett transmodalt gränssnitt, systemet ska kunna 

transformera relevant information mellan visuell och auditiv modalitet beroende på vad 

som passar situationen bäst. Detta för att minska den visuella arbetsbelastningen.  

2. UTM systemet ska använda sig av stereoljud och inte surround ljud i prototyperna. 

3. Utvecklingen av designförslag för UTM systemet ska utgå från två eller flera 

användarhistorier i arbetet. Dessa ska vara grundade i vältänkta resonemang varför 

dessa användarhistorier är intressanta att undersöka från ett UTM perspektiv.  

4. UTM systemets ska kunna användas med hjälp av ett multitouchbord.  

Datakrav 

1. Det ska finnas data vilken drönartyp varje drönare i luftrummet tillhör.  

2. Systemet har färdbeskrivning över drönarens planerade färdväg.  

3. Systemet ska ha information om hur trafikerat olika områden i luftrummet är  

4. Systemet ska ha information om varje drönares geografiska position. 

5. Systemet ska ha information över trafikläget vid multilager längst geofences kanter. 

6. Information om aktuellt väderläge och väderprognoser för snar framtid.   

7. Relevant historisk drönartrafikinformation ska sparas (för att kunna användas av 

strömgrafen).  

Funktionskrav  

1. Drönarflygledaren ska kunna få färdbeskrivning över drönarens tänkta färdväg. 

2. Drönarflygledaren ska kunna visa och dölja drönartypsymboler genom ett symbol 

overlay, som visar en drönartypsymbol för varje individuell drönare.  

3. Drönarflygledaren ska kunna sortera/filtrerar vilka symboler som ska aktivt vissas i 

symbol overlayet. 

4. UTM systemet gränssnitt ska med hjälp av heat maps visa trafikdensiteten av olika 

områden i luftrummet, vart det är mycket trafikerat och vart det är mindre trafikerat. 

5. Drönartypsymbolerna i symbol overlayet ska uppdateras kontinuerligt i realtid för att 

drönarflygledaren ska få en uppfattning över drönarnas färdriktning. 

6. Det ska finnas diagram som visar fördelningen av drönartyperna inom ett valt område. 

7. Det ska presenteras drönartrafikprognoser över snar framtid över ett område. 

8. Drönarflygledaren ska kunna splittra luftrummet i flera lager vid behov och kan 

sammansluta flera lager till ett.  

9. Drönarflygledaren ska kunna visa och byta mellan olika de olika luftrumslager efter en 

lagersplittring av luftrummet.   
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10. Mini mapen ska ha likande diagram som den högra informationspanelen.  

11. Drönarflygledaren ska kunna se vad den autonoma delen av UTM systemet gör så 

drönarflygledaren är en del i loopen och vet hela tiden vad den autonoma delen av 

systemet gör. 

12. Drönarflygledaren ska kunna välja ett existerande geofence och få realtidsinformation 

om trafikläget runt detta. En 3d modell över valt geofence ska användas för att 

representera trafiksituationen i multilager längs med geofences kanter. 

13. Drönarflygledaren ska kunna filtrera vilken drönartrafik som visas på kartan. 

14. UTM systemet ska presentera drönartrafikprognoser över snar framtid över de område 

som visas eller har markerats genom exempelvis med hjälp av strömgrafen.   

15. UTM systemet ska visa aktuell väderinformation för luftrummet, om luftrummet är 

uppdelat i flera lager ska väderinfo för varje lager kunna ses. 

Kvalitetskrav  

1. Symbolerna som används i UTM systemet ska ha distinkta utseende från varandra så de 

enkelt kan urskiljas från varandra.  

2. Drönarflygledaren ska kunna ha uppmärksamhet på UTM systemet över längre perioder 

vilket ställer krav att drönarflygledaren inte ska börjar habituera bort viktig information 

eller att drönarflygledaren blir trött. 

3. Drönarflygledaren ska enkelt kunna skapa sig en uppfattning av för drönartyptrafik ett 

område består av genom att läsa av radardiagrammet och dess punkter ska tydligt visa 

vilken drönartyp punkten representerar. 

4. Varningsmeddelande och andra meddelande som systemet ger ska ta 

drönarflygledarens uppmärksamhet och inte vara enkla att habituera. 

5. Drönarflygledaren måste kunna enkelt förstå de andra lagrets välmående som 

sonifieringen bidrar med.  

6. Soniferingen ska inte vara otydligt så drönarflygledaren måste verifiera och kolla om 

drönarflygledaren får av ljudet stämmer överens med den faktiska informationen.  

7. UTM systemet ska göra det tydligt för drönarflygledaren när drönartrafiken är mycket 

och en lagersplittring av luftrummet behövs att genomföras. 

8. Vid en lagersplittring ska drönarflygledaren enkelt kunna byta till mellan lagerna för att 

ha en uppdaterad korrekt uppfattning över trafiksituationen. 

9. Drönarflygledaren ska känna att den vet om vad den autonoma delen i systemet gör och 

har kontroll över den autonoma delen systemet. 

10. UTM systemet får inte använda sig av för mycket sonifiering så det upplevs som 

störande.  
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11. Det ska vara enkelt för drönarflygledaren att förstå trafiksituationen i multilager längs 

med ett valt geofences kanter. 

12. Det ska vara tydligt indikerat på strömgrafen vad som är nuet. 

13. Bakgrundskartan ska vara anpassad efter drönarflygledfarens informationsbehov. 

14. Bakgrundskartans färger ska vara anpassade och göra det enkelt för drönarflygledaren 

att se heat map och drönartypsymbolerna. 

15. Ljudikonerna som används i systemet bör vara distinkta från varandra och tillåtas att 

kombineras med varandra utan att vara störande.  

Reviderad designspecifikation efter sprint 2 

1. Designlösningarna ska fokusera på att lösa kandidatsarbetes syfte och frågeställning. 

2. Färger som används i UTM systemet inte vara skrikiga och upplevas störande för 

drönarflygledaren. 

3. Heat mapens olika färger som används ska vara distinkta från varandra så inga 

missuppfattningar riskeras att ske. 

4. Drönartypsymbolernas färger och former ska vara distinkta från varandra så 

drönarflygledaren enkelt kan utföra visuellsökning och enkelt kan skapa sig en 

uppfattning över trafiksituationen i luftrummet. 

5. Radardiagrammet ska ha siffor som specificerar hur mycket av varje drönartyp i 

området samt ska radardiagrammets punkter tydligt visa vilken drönartyp punkten 

representerar.  

6. Den autonoma delen av UTM systemet ska vara transparant så drönarflygledaren 

känner att det hela tiden vet vad det autonoma systemet gör och känner sig i kontroll. 

7. Mini mapen som används vi lagersplittring av luftrummet ska ha likande 

funktionalitet som den stora kartan, drönarflygledaren ska kunna zooma in på den, 

markera områden. 

8. Mini mapen ska ha radardiagram och strömgraf som visar drönartrafik i det lager 

område i de lager som visas.  

9. Den information som finns på minimapen ska sonifieras och därmed minska att 

visuellt behöva rikta uppmärksamheten på minimapen. 

10. Soniferingen får inte överanvändas och upplevas som ett irritationsmoment för 

drönarflygledaren.  

11. Drönartypsymbolerna som används ska vara asymmetriska för att symbolen i sig ska 

visa drönarnas färdriktning. 

12. Symbolen för blåljusdrönare ska vara enkel och se och visas oavsett symbol overlayet 

är aktiverat eller avaktiverat.  
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13. Varningsmeddelande och andra meddelande i systemet ska inte vara enkla att 

habituera. 

14. För att representera drönartrafik fördelningen längs med geofence kanter ska en 3d 

modell användas. 

15. Den relevanta information som visas på mini mapen ska sonifieras och därmed 

minska att visuellt behöva rikta uppmärksamheten på minimapen. 

16. Bakgrundskartans färger ska vara anpassade så det är enkelt för drönarflygledaren att 

se heat map och se drönartypsymbolerna. 

17. Ljudikonerna som skapas ska ha en simpel men innehållsrik ljudsignatur så att 

ljudikonera tillåts att kombierna i ett dynamiskt ljudlandskap men samtidigt får det 

inte upplevas störande och det går att skilja mellan de olika ljudikonerna. 
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Bilaga 4: Reviderad krav- och designspecifikation efter sprint 3 

Allmänna krav och begränsningar  

1. UTM systemet ska använda sig av ett transmodalt gränssnitt, systemet ska kunna 

transformera relevant information mellan visuell och auditiv modalitet beroende på vad 

som passar situationen bäst. Detta för att minska den visuella arbetsbelastningen.  

2. UTM systemet ska använda sig av stereoljud och inte surround ljud i prototyperna. 

3. Utvecklingen av designförslag för UTM systemet ska utgå från två eller flera 

användarhistorier i arbetet. Dessa ska vara grundade i vältänkta resonemang varför dessa 

användarhistorier är intressanta att undersöka från ett UTM perspektiv.  

4. UTM systemet ska kunna användas med hjälp av ett multitouchbord.  

Datakrav 

1. Det ska finnas data vilken drönartyp varje drönare i luftrummet tillhör.  

2. Systemet har färdbeskrivning över drönarens planerade färdväg.  

3. Systemet ska ha information om hur trafikerat olika områden i luftrummet är  

4. Systemet ska ha information om varje drönares geografiska position. 

5. Systemet ska ha information över trafikläget vid multilager längst geofences kanter.  

6. Information om aktuellt väderläge och väderprognoser för snar framtid.  

7. Relevant historisk drönartrafikinformation ska sparas (för att kunna användas av 

strömgrafen).  

Funktionskrav  

1. UTM systemet ska visa med hjälp av heat maps visa hur drönartrafiken är fördelad i 

luftrummet, vart det är hög drönartrafikdensitet samt vart det är lägre 

drönartrafikdensitet. 

2. Drönarflygledaren ska kunna visa och dölja symbol overlay på UTM systemets karta. 

3. Uppdelning av olika drönartyper ska finnas i systemet. Detta för att ge 

drönarflygledaren ökad förståelse och bättre kontrollmöjligheter.  

4. Uppdelningen bör vara den som är bäst från ett drönarflygledningsperspektiv. 

5. I symbol overlayet är varje drönare representerad av en drönartypsymbol som visa 

drönares nuvarande geografiska position samt avgör drönartypsymbolen vilket 

drönartyp drönaren tillhör. 

6. Drönarflygedaren ska kunna sätta ut geofence efter behov.  

7. Drönarflygledaren ska kunna filtrera vilken drönartrafik som visas på kartan, både heat 

map och symbol overlay blir påverkat av filtreringen. 

8. Formen på drönartypsymbolerna bör ha asymmetriska utseende för att kunna visa 

färdriktningen med symbolen istället för använda pilar.   
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9. Det ska finnas informationsvisualiserings representationer som exempelvis diagram 

som kompletterar heat map och symbol overlay eller annan information som är 

relevant.  

10. De ska finnas en filtermeny i UTM systemet som tillåter drönarflygledaren att filtrera ut 

drönartrafik efter intresse, denna filtrering bör gälla för både heat map och symbol 

overlay 

11. Radardiagrammets drönartypsymboler ska fungera som interaktiva filterknappar som 

filtrerar ut drönartrafiken efter drönartyp. 

12. Information representationen ska till så stor mån som möjligt vara konstant i systemet 

till exempel radardiagrammet ska använda sig av drönartypsymboler istället för text. 

Detta för att minimera behovet av mentalt behöva omvandla mellan olika 

representationsmodeller.  

13. Siffror kan användas tillsammans med diagram och grafer för att komplettera och 

specificerar de diagrammet/grafen visar om det är av intresse.  

14. Drönartrafikprognoser över snar framtid ska visas så drönarflygledaren kan planera och 

ha ett proaktivt beteende istället för reaktivt beteende.   

15. Drönarflygledaren ska kunna splitta på ett existerande lager och veta om när den kan 

sammansluta två lager till ett igen beroende på trafiksituation.  

16. Drönarflygledaren ska snabbt och enkelt kunna byta mellan olika lager efter en 

lagersplittring av luftrummet.   

17. Det ska finnas en transpararens av den autonoma delen av UTM systemet så 

drönarflygledaren känner sig i kontroll av systemet och kan efter behov ta reda på vad 

den autonoma delen av systemet gör. 

18. Drönarflygledaren ska kunna välja ett existerande geofence och få realtidsinformation 

om trafikläget runt detta. En 3d modell över valt geofence kan användas för att 

representera trafiksituationen i multilagerna längst geofences kanter. 

19. Drönarflygledaren ska kunna få upp information om specifik drönare.  

Kvalitetskrav  

1. Drönartypsymbolerna som används i systemet ska ha distinkta utseende från varandra så 

de enkelt kan urskiljas från varandra. 

2. Färgerna som används i systemet ska vara distinkta och drönarflygledaren ska enkelt 

kunna urskiljas från varandra.  

3. Bakgrundskartan ska synas genom den överliggande heat map så drönarflygledaren kan 

använda sig av bakgrundskartan för orientering. 
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4. Drönarflygledaren ska enkelt kunna skapa sig en uppfattning av för drönartyptrafik ett 

område består av genom att läsa av radardiagrammet och dess punkter ska tydligt visa 

vilken drönartyp punkten representerar. 

5. Uppmärksamhet över längre perioder kräver att UTM systemet inte innehåller element 

som gör att drönarflygledaren inte börjar habituera bort viktig information eller blir trött. 

6. Varningsmeddelande i systemet ska vara distinkta från andra meddelande i systemet och 

ska dra till sig drönarflygledarens uppmärksamhet. 

7. Drönarflygledaren måste kunna enkelt förstå det andra valda lagrets välmående som 

sonifieringen bidrar med.  

8. Soniferingens ljudikoner ska tydligt förmedla så drönarflygledaren inte måste verifiera 

och kolla om uppfattningen som fås av ljudet stämmer överens med den faktiska 

informationen.  

9. Drönarflygledaren ska inte behöva aktivt lyssna för att kunna tolka ljudikonernas 

budskap.  

10. Det ska vara tydligt indikerat på strömgrafen vad som är nuet och det visas siffor som 

kompletterar och specificerar diagrammets visualiserade information. 

11. Filtermenyn ska var lätt navigerad så drönarflygledaren enkelt kan hitta valt filter. 

12. UTM systemet får inte överanvända för mycket sonifiering så det upplevs som störande 

eller att drönarflygledaren måste rikta uppmärksamhet och aktivt lyssna.  

13. UTM systemet ska göra det tydligt för drönarflygledaren när luftrummet är mycket 

trafikerat och en lagersplittring av luftrummet behövs att genomföras. 

14. Drönarflygledaren ska enkelt kunna byta till de lagret som var tänkt och tillbaka till för 

att ha en uppdaterad korrekt uppfattning över trafiksituationen. 

15. Drönarflygledaren ska känna att den vet om och har kontroll över de automatiserade 

delarna av UTM systemet.  

16. UTM systemet ska göra det enkelt att förstå trafiksituationen i ett multilager längs 

geofence kanter. 

Reviderad designspecifikation efter sprint 3 

1. Färger som används på stora visuella element i UTM systemet som exempelvis heat map 

ska inte vara allt för mättade då de riskera att ta uppmärksamhet från andra visuella 

element i gränssnittet.  

2. Heat map bör användas för att representera drönartrafikdensiteten över områden på 

kartan. 

3. Heat map färger bör vara transparanta, detta för att enklare kunna urskilja 

drönartypsymbolerna samt enklar se bakgrundskartan. 
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4. Drönartypsymbolernas färg och form ska vara distinkta från varandra så det är enklare 

för drönarflygledaren att skilja dem åt. Att ha en svartkant runt om drönartypsymbolen 

för att göra de enklare att urskilja.  

5. Radardiagrammet ska ha siffor som specificerar hur mycket av varje drönartyp i området 

samt ska radardiagrammets punkter tydligt visa vilken drönartyp punkten representerar.  

6. Uppdelningen av olika drönartyper ska vara den uppdelning som är bäst från ett 

drönarflygledningsperspektiv. 

7. Drönartypsymbolerna former bör ha asymmetriskt utseende för att tydligare visa 

drönarens aktuella färdriktning istället för använda sig av pilar för visa 

drönarfärdriktningen. 

8. Systemet bör förmedla information genom användningen av 

informationsvisualiseringsrepresentationer så som diagram för att komplettera den 

information som visas på kartan. För att underlätta för drönarflygledaren att förstå hur 

drönartrafiksituationen i luftrummet ser ut. Istället för endast siffor eller tabeller, siffror 

kan användas för att komplettera informationsvisualiseringar. 

9. Drönarflygledaren bör ha tillgång till prognoser över hur trafikläget kommer att utveckla 

sig för att kunna planera och vara förberedd och minska behovet av omplanering.   

10. Bakgrundskartan bör vara anpassad för drönarflygledning både gällande färgval och 

element (t ex vägar eller namn på stadsdelar) som presenteras på den. 

11. Vad för informationselement som visas på bakgrundskartan bör kunna anpassas 

dynamisk efter behov av drönarflygledaren.  

12. Det bör finnas filtreringsalternativ i systemet så drönarflygledaren kan filtrera 

drönartrafik efter intresse. 

13. Filtermenyn ska använda sig av olika teckenrepresentationer så som symboler, ikoner, 

text, förkortningar osv.  detta för att göra det tydligare och enklare för drönarflygledaren 

att hitta rätt filter samt minskar risken för missklick gruppering av snarlika  

14. Information om för enskild drönare bör kunna visas i systemet vid behov, till exempel 

kontextmenyer. 

15. Det rekommenderas att kontextmenyerna är nära drönarna så det är tydligt vilken 

kontextmeny som tillhör vilken drönare för att minska risken för missuppfattningar.  

16. Menyn med funktioner position bör vara placerade med ergonomisk för att minska 

behovet av att drönarflygledaren behöver sträcka sig. 

17. Det bör finnas väderinfopanel som visar aktuellt väderläge så drönarflygledaren kan 

förstå hur det aktuella väderläget påverkar drönarnas prestationsförmåga och om det 

eventuellt behöver sättas upp restriktioner vilka drönare som får flyga. 
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18. När luftrummet är uppdelat i flera lager är det bra att systemet fortfarande visar 

drönartrafikaktivitet från de andra lager på skärmen för att minska behovet behöva byta 

mellan lagervyer på kartan. 

19. Minimapen som används vi lagersplittring av luftrummet ska ha linkande interaktivitet 

som den stora kartan. Detta för att underlätta att göra jämförelser och minska behovet av 

att behöva byta lager vy på skärmen lika ofta.  

20. Den information som finns på minimapen ska sonifieras och därmed minska att visuellt 

behöva rikta uppmärksamheten på minimapen. 

21. Soniferingen får inte överanvändas och bli till ett irritationsmoment för 

drönarflygledaren.  

22. Varningsmeddelande i systemet ska vara distinkta från andra ljud och får inte vara enkla 

att habituera. 

23. Transpararens av den automatiserade delen av systemet så drönarflygledaren är en del i 

loopen och vet hela tiden vad det autonoma systemet gör 

24. En 3d modell ska användas för att representera drönartrafik fördelningen längs med 

geofence med multilager längst dess kanter. 

25. Ljudikonerna som skapas ska ha så simpel men innehållsrik ljudsignatur så ljudikonera 

går att kombierna i ett dynamiskt ljudlandskap men samtidigt de går att skilja mellan 

olika ljudikonerna. 

26. Typsnittet som används i systemet bör vara tjockt detta för att göra bokstäver och siffror 

lättare att identifiera för drönarflygledaren. 


