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Abstract 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka, utifrån en 
etnografisk och kvalitativ ståndpunkt, möjligheten till att utöka 
kunskapen om Situation Awareness (SA). Forskning inom området 
har länge präglats av ett kvantitativt förhållningssätt vilket anses ha 
missgynnat och till en viss del hindrat alternativa kvalitativa 
forsningsansatser för att studera detta intressanta fenomen. Detta 
arbete försöker, i form av två studier (en litteraturstudie och en 
fallstudie), bryta trenden av kvalitativ forskning och presentera en 
annan infallsvinkel för hur SA kan vara organiserat och ett annat 
förhållningssätt för hur forskning kring SA kan bedrivas. 
Utgångspunkten för detta försök är teorierna bakom Distributed 
Cognition (DC), vilka föreslår studien av mänsklig kognition i ett 
större sammanhang där hjärna, kropp och omgivning bildar ett 
kognitivt system.  
Resultatet från litteraturstudien visar på att det finns stöd för 
användningen av DC då utifrån dessa teorier uppstår möjligheten till 
att studera andra aspekter och förhållanden kring SA. Resultatet från 
fallstudien i sin tur ger indikationer på att inom forskningsområdet 
finns ett dominerat kvantitativt förhållningssätt samt går det att 
identifiera ett behov av kvalitativa ansatser som ett sätt att komplettera 
den nuvarande forskningen.  
Sammanfattningsvis uppvisar detta arbete indicier som tyder på att 
DC och kvalitativa ansatser erbjuder andra användbara 
utgångspunkter och forskningsmöjligheter för studier av SA.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Situation Awareness (SA), Distributed Cognition (DC), 
kognitiva system, kvalitativa metoder, kvantitativa metoder, Etnografi 
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Förord 
 

By treating the brain as a dynamical 
system, we treat it in essentially the 
same terms as we treat bodily mechanics 
and environmental processes. As a 
result, it becomes specially easy and 
natural to characterize adaptive 
behaviors in terms of complex couplings 
of brains, bodies, and environments 
(Andy Clark, 1997, s. 102). 

 
Det kan tyckas vara pretentiöst att ge sig in på ett forskningsområde, 
och samtidigt föra en kritisk analys kring Situation Awareness (SA) 
och den forskningsmetodik som används för att studera den, utan att 
själv ha en stor forskningserfarenhet.  
Jag är medveten om att jag inte har några praktiska forskarerfarenheter 
samtidigt som jag befinner mig i det sista skedet av mina studier som 
kognitionsvetare. Varför välja då att skriva om detta ämne och vad har 
jag för grund för att ifrågasätta den forskningsmetodik som används 
för att studera SA? 
Svaret kan verka ganska enkelt men utifrån mitt kritiska 
ställningstagande ganska logiskt. Inför valet av ämne till 
examensarbete fick jag tag på ett exemplar av Endsleys och Garlands 
antologi Situation Awareness Analysis and Measurement (2000). 
Antologin, som presenterar olika artiklar som handlar om just hur man 
mäter och studerar SA, inleds med, i mitt tycke, ett ganska kategoriskt 
och tydligt citat som fångade min uppmärksamhet och som väckte 
mitt intresse för ämnet vilket sedan ledde till detta examensarbete. 
Citatet lyder:  
 

When you can measure what you are speaking about, 
and express it in numbers, you know something about 
it; but when you can not measure it, when you cannot 
express it in numbers, your knowledge is of a meager 
and unsatisfactory kind. (William Thomson, Lord 
Kelvin (1824-1907)). 
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Efter att ha läst kognitionsvetenskap i 4 år kunde jag inte bli mer än 
förvånad över detta sätt att börja en bok. Citatet markerar och 
fastställer ganska tydligt vilka teoretiska och metodologiska 
tillvägagångssätt som är att föredra om man vill vara säker på att 
uppnå tillfredställande och saklig kunskap, samt vilka riktlinjer 
forskare bör följa och tillämpa för att uppnå riktiga forskningsresultat. 
Större blev min överraskning då jag efter att ha fördjupat mig i ämnet 
upptäckte att ovanstående citat sammanfattar, i fyra rader, den 
forskningsmetodologi och det ställningstagande som dominerar bland 
forskare som studerar SA.  
Jag kan förstå Lord Kelvins ställningstagande då det för hundra år 
sedan fanns en stark övertygelse om att naturvetenskapliga metoder 
och tillvägagångssätt passar alla former av kunskap, vilket innebär att 
bara de fenomen som kan iakttas direkt via erfarenhet och observation 
eller indirekt via exakta mätningar är giltiga (Bryman, 1997). Det jag 
inte kan förstå är (ca. hundra år senare) två framträdande forskare 
inom området väljer att placera ovanstående citat i början av en bok 
som, mer eller mindre, handlar om interaktionen mellan människor 
och tekniska system.  
En sådan ståndpunkt, grundad på Lord Kelvins ställningstagande 
utesluter, i mitt tycke, varje försök att; utifrån en hermeneutisk, 
kvalitativ och etnografisk ståndpunkt, studera kulturella, sociala och 
språkliga aspekter kring mänsklig kognition med hjälp av subjektiva 
erfarenheter och observationer samt kritiska analyser och tolkningar. 
När det gäller mitt ställningstagande och ifrågasättande av teorier och 
uppfattningar inom vetenskap tycker jag att det är fullt förenligt att, 
även som oerfaren forskare och nyutexaminerad kognitionsvetare, inta 
en kritisk inställning till klassiska ståndpunkter och pröva och hitta 
alternativa förklaringar till olika teoretiska och praktiska 
frågeställningar och samtidigt föra en konstruktiv diskussion.  
Det är så jag gärna ser mitt examensarbete, ett inlägg om mitt eget 
ansvar i strävan efter en förening (komplettering) av kvantitativa och 
kvalitativa forskningsmetodiker. Detta kan förhoppningsvis bidra till 
kritiska analyser och ett öppnare forskningsklimat kring ämnet.  
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Introduktion 
Studier kring Human-Computer Interaction (HCI) (eller människa –
datorinteraktion (MDI)) utgörs av olika forskningsområden vilka i 
många avseenden delar samma studiefält och studieobjekt så som 
människor, kognitiva processer, fysiska och tekniska system, 
prestationsförmåga, situation awareness, acceptans, användbarhet och 
informationsprocesser. Utifrån karakteristiska teoretiska och 
metodologiska tillvägagångssätt utmärkande för varje 
forskningsområde försöker forskare att förstå och förklara olika 
förhållande kring ett specifikt fenomen (Wærn, 1998). Inom HCI 
framträder också åtskilliga inriktningar vilka rymmer ett stort antal 
olika frågeställningar som fokuserar på olika biologiska, sensoriska, 
perceptuella, kognitiva och socio- kulturella aspekter vilka studeras 
utifrån skilda riktlinjer för analys, framställning och evaluering av 
interaktiva system (Wærn, 1998). Detta tvärvetenskapliga 
kännetecken kan ses som en positiv egenskap som gagnar 
kommunikationen, samarbetet och samverkan mellan forskare från de 
olika forskningsområdena. En egenskap som också kan antas gynna 
det viktiga och nödvändiga meningsutbytet bland forskare, vilket i sin 
tur kan bidra till att öka förståelsen för viktiga aspekter som rör HCI.  
Det finns emellertid olika exempel som visar på att den 
tvärvetenskapliga egenskapen hos HCI har gett den motsatta effekten. 
På grund av den snabba tekniska utvecklingen och dess snabbt 
växande användningsområde samt de olika forskningstraditionerna 
har, olika indelningar och grupperingar uppstått vilket har försvårat 
samarbetet över paradigmgränserna (Wærn, 1998). Enligt Wærn 
(1998) finns t.ex. idag forskningsresultat som stannar kvar inom varje 
forskningsområde på grund av den bristande kommunikationen 
forskare emellan. Detta är enligt Wærn ett växande problem som kan 
leda till en ännu mer splittrad HCI forskning. Hollan, Hutchins och 
Kirsh (2000) och Wærn (1998) påpekar att kommunikationen mellan 
forskare är en mycket viktig faktor för hur ett forskningsområde 
utvecklas eftersom vetenskap inte bara är en aktivitet för den enskilde 
forskaren. Samtidigt växer ett behov av att utöka och förnya den 
teoretiska och metodologiska debatten inom HCI genom att ställa nya 
och gamla forskningstraditioner och forskningsmetoder mot varandra. 
Vetenskap är en kollektiv aktivitet där framgång är beroende av ett 
system av personer som kommunicerar med varandra och som strävar 
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efter nya alternativa forskningsmetoder och infallsvinklar som kan 
stimulera den egna forskningen (Hollan, m.fl., 2000; Wærn, 1998). 
En sannolik förklaring till det bristande samarbetet över 
paradigmgränserna är att alternativa tillvägagångssätt och teorier inte 
tillåts komma till tals eller inte tas på allvar på grund av det stora 
teoretiska och metodologiska avståndet mellan olika paradigm. 
Avståndet är (i mitt tycke) ett resultat av att det finns en för 
framträdande och dominant teori och tillvägagångssätt som har 
försvagat andra forskares ansträngningar för att studera fenomen med 
hjälp av alternativa mindre traditionella metoder. Ett exempel på detta 
tycks framstå i det forskningsområde som studerar Situation 
Awareness (SA) vilket också är målet för denna studie.  
När det gäller forskning kring SA och dess förhållande inom HCI, har 
den länge genomförts och kopplats till design, utformning och 
utveckling av flygmiljöer (Alfredsson, 2001; Endsley, 1995a, 2000). 
SA framträder idag som en viktig aspekt att ta hänsyn till när det 
gäller säkerhet och utveckling av flygmiljöer (Gibson, Orasanu, 
Villeda & Nygren, 1997) speciellt inom forskningsområdet för militär 
och civil flyg (Artman, 1999). Ett exempel på forskarnas 
arbetsområde är utveckling och förbättring av kommunikationssystem 
och gränssnittsdesign, så som informations- och navigeringssystem 
(displayer). Bland forskare som studerar, designar och utvecklar 
flygsystem och gränssnitt uppfattas och skildras SA som ett internt 
mentalt fenomen innehållande automatiska och isolerade processer så 
som perception, förståelse och förutsägelse. Denna uppfattning 
grundas därefter på Endsleys (1995a, 1995b) betydande 
forskningsarbete och teorier om hur SA byggs upp och om vad som 
behövs för att uppnå ett visst SA-tillstånd.  
Endsley uppfattas som en de mest inflytelserika forskarna inom 
området. Det faktum att hennes forskningsarbete används av många 
andra forskare som en referenspunkt (Andersson & Alm, 2003; 
Artman, 1999; Flach, 1995; Pew, 2000; Sarter & Woods, 1995) visar 
på det framträdande och ledande ställning Endsleys (1995a, 1995b, 
2000) teorier har för forskningsmetodiken inom området. Endsleys 
modell av SA är enligt Gibson, m.fl. (1997) den mest använda, 
teoretisk utvecklade och testade modell inom forskningsområdet. Det 
är kring Endsleys sannolika ledande ställning som det tycks framstå 
ett problem för hur forskning har bedrivits inom området vilket anses 
ha försvårat forskning av SA med hjälp av andra alternativa och 
mindre traditionella teorier, analysmetoder och tillvägagångssätt.  
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Bland de forskare som studerar SA påstås här inte bara ha accepterat 
Endsleys föreslagna procedurer och analysmetoder utan också ha 
präglats av kvantitativt inriktad forskning, där forskare är intresserad 
av att fastställa kausala relationer mellan olika förhållanden kring SA. 
Detta framstår ganska tydligt då bland olika studier används 
måttenheter som reaktionstid, antal fel eller rätt svar, prestationsmått, 
informationskomplexitet, ögonrörelse och hjärtslag för att mäta delar 
av eller förhållande kring SA (Alm, 2001; Andersson & Alm, 2003; 
Alm, Lif & Öberg, 2003; Svensson, Angelborg-Thanderz, Sjöberg & 
Olsson, 1997; Svensson & Wilson, 2001). Denna obalans på 
alternativa metoder och teorier vill jag påstå härmed ha haft, bland 
forskare, en negativ påverkan samt försvagat deras intresse för 
kvalitativa forskningsmetoder, etnografiska analysmetoder eller den 
syn på mänsklig kognition föreslagen av Distributed Cognition (DC) 
(Hollan, m.fl., 2000; Hutchins, 1995a, 1995b) som studerar kognitiva 
processer i ett större kognitivt sammanhang, ett större kognitivt 
system. 
Huruvida en komplettering av den nuvarande SA-forskningen med 
kvalitativa analysmetoder kan bidra till att utöka förståelsen av SA är 
utgångspunkten för denna analys. Det är också min förvissning om att 
SA inte är ett fenomen innehållande enbart automatiska interna 
kognitiva processer och mekanismer placerade i och avgränsade av en 
individs hjärna. SA utgörs av kognitiva processer och mekanismer 
som perception, förståelse, planering och beslutfattande vilket gör det 
omöjligt att påstå annat än att SA är ett kognitivt fenomen eller ett 
resultat av kognitiva processer. Men som ett kognitivt fenomen menas 
här det fenomen som utgörs av den förkroppsligade och situerade 
interaktionen, mellan hjärna, kropp och omgivning (kognitiva 
processer och fysiska mekanismer), som är distribuerade över ett 
större kognitivt system. Studieobjektet för studier som studerar 
kognition i ett kognitivt system utgörs inte av enbart mentala 
processer utan också av externa processer och mekanismer vilka 
tillsammans skapar ett kognitivt system. Detta kognitiva system 
avgränsas därefter av de olika funktionerna och de kopplingar 
systemet har med andra kognitiva system och inte av de fysiska 
gränserna som t.ex. den mänskliga hjärnan består av (Clark, 1997; 
Clark & Chalmers, 1998; D’Andrade, 2001; Hollan, m.fl., 2000; 
Hutchins, 1995a; Tomasello, 1999).  
För att studera kognitiva fenomen som SA och kognitiva system 
hävdas härmed att den uppfattning Endsley (1995a, 1995b, 2000) har 
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om SA och de oftast använda kvantitativa forskningsmetoderna kring 
studier av SA inte räcker till för att skildra och förklara den externa, 
distribuerade och förkroppsligade kognitiva delen av SA. Därför anses 
ovanstående beskrivning av hur kognitiva processer och fysiska 
mekanismer samverkar och är organiserade i ett kognitivt system vara 
ett steg åt rätt riktning då den föreslår nya tillvägagångssätt och 
infallsvinklar för hur den distribuerade delen av SA kan studeras. Hur 
ett sådant tillvägagångssätt skulle se ut är målet för denna studie som 
utgörs av två delar (studier). Varje del undersöker och analyserar en 
särskild hypotes som kommer att leda till en inledande utsaga som 
sedan kommer att sammanställas i en avslutade kapitel. Denna 
uppläggning bedömdes under arbetets gång vara nödvändig då det 
fanns två huvudhypoteser som dock kompletterar varandra men som 
ändå tar upp två olika aspekter kring forskningen av SA.  
Den första delen utgörs av en litteraturstudie som har för syfte att 
undersöka den teoretiska och metodologiska grunden för hur 
forskning av SA bedrivs idag samtidigt kommer det att presenteras 
alternativa tillvägagångssätt baserade på de teorier som ligger till 
grund för hur ett kognitivt system är organiserat, dvs. DC. Den andra 
delen kommer att undersöka möjligheten till ett komplement av den 
kvantitativa forskningen, som präglar studier av SA, med kvalitativa 
metoder och tillvägagångssätt. För ändamålet kommer en grupp, av 
två forskare och en nyutexaminerad student från Linköpings 
universitet (LiU), att följas under tiden då denna grupp planerar, 
utvecklar och utför ett experiment. Under tiden kommer deras arbete 
och bedömningar att registreras bl.a. med hjälp av observationer, 
bandinspelningar och intervjuer vilka kommer att ge läsaren en 
uppfattning om hur forskningsarbete bedrivs inom området 
(grundläggande teorier och tillvägagångssätt). Viktigt att påpeka är att 
det arbete Informanterna bedriver och som presenteras i denna studie 
ligger vid kanten av forskning av SA då deras forskning koncentreras 
på att testa olika perceptuella aspekter hos tredimensionella (3D) 
displayer. Studieobjektet för informanternas experiment är inte SA, 
dock den variabeln informanterna undersöker är förmågan att 
förutsäga kommande händelser vilket motsvarar en av de tre 
processerna SA består av och som enligt Endsley (1995a, 1995b, 
2000) är nödvändig för att uppnå ett högt SA-tillstånd. Utifrån det 
anses granskningen av informanternas arbete/experiment relevant då 
den indirekt kan ge en indikation om det tillvägagångssätt 
(bakomliggande teorier och metoder) som använts för att studera en 
process som gruppen anser är en del av SA.  
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Problemprecisering: Del I 
En uppfattning som, medvetet eller omedvetet, ofta framträder bland 
forskare som studerar SA är det sättet att skildra SA som ett inneslutet 
fenomen innehållande automatiska mentala processer. Som det 
påpekades tidigare anses enbart kvantitativ forskning inte räcka till för 
att skildra och förklara den externa, distribuerade och förkroppsligade 
kognitiva delen av SA vilket tvingar denna studie att vända blicken 
mot forskningsansatser och teorier som kan tänkas kunna vara 
användbara.  
Litteraturstudien som grundar Del I undersöker och analyserar 
möjligheten att använda sig av Distributed Cogniton (DC) som den 
teoretiska huvudansatsen och Etnografi som det metodologiska 
angreppssättet. Huruvida dessa teorier och metoder kan redogöra för 
den externa och distribuerade delen av SA är avsikten med Del I. Del I 
bör ses som ett försök att med en alternativ infallsvinkel och 
alternativa forskningsvillkor skapa ett motvikt och samtidigt 
komplettera den kvantitativ dominerad forskning kring SA.  
 

Problemprecisering: Del II 
När det gäller studier av SA tycks framträda ett klart och tydligt 
försök att tillämpa ett tillvägagångssätt där kvalitativa analysmetoder 
står för den metodologiska delen och Endsleys (1995a, 1995b, 2000) 
teorier och forskningsarbete står för den teoretiska delen.  
Finns det ett behov för kvantitativt forskning att komplettera 
nuvarande forskning, genom att t.ex. hämta inspiration från 
distribuerad kognition och etnografisk/kvalitativ forskningsmetodik 
vid utformning och utförande av experimentella laborationer? Del II 
har för syftet att svara på denna fråga genom att följa en grupp av 
forskare och deras arbete från Linköpings universitet, genom vilket en 
bild av vilka metodologiska och teoretiska bedömningar ligger till 
grund när ett experiment designas och testas.  
 

Avgränsning 
Det valda studieområdet är för stort för att i en enda studie svara på 
alla frågor kring SA och det använda metodologiska och teoretiska 
tillvägagångssättet för att studera SA. Därför bör denna studie 
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betraktas som ett försök att skapa en konstruktiv diskussion kring SA 
och vilka analysmetoder som borde användas för att studera SA.  
Studien (Del I och Del II) syftar till att undersöka huruvida nuvarande 
forskning kring SA kan kompletteras med andra forskningsansatser 
och teorier, hur framträdande är Mica Endsleys teorier och 
forskningsarbete inom området samt starta en diskussion som kan föra 
kvantitativa och kvalitativa ansatser närmare varandra.  
Eftersom jag anser det viktigt att kunna öka insikten om samt bredda 
perspektiven för den del av SA som kan antas vara distribuerade över 
det kognitiva sociotekniska systemet, bör denna studie ses som en 
kritisk analys som kan gynna forskningen och användningen av 
alternativa metoder och angreppssätt (grundade på annorlunda 
infallsvinklar som distribuerad kognition och etnografi) inom de 
områden som studerar SA. 
 

Förväntat resultat 
Utifrån litteraturstudien förväntar jag mig kunna visa att uppfattningen 
om SA som ett mentalt fenomen, grundat på Endsleys forskning inom 
området, inte är slutgiltig samt fastställa att det finns positiva aspekter 
som talar för en användning av DC för att beskriva och studera 
förhållanden kring SA.  
Utifrån fallstudie förväntar jag mig kunna visa att det finns ett behov 
för den kvantitativt inspirerade forskningen att komplettera studier av 
SA (och kringliggande processer) med kvalitativa forskningsmetoder. 
Detta kommer jag att argumentera för i ett avslutande kapitel.  
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Del I: 
Litteraturstudie 
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Innan litteraturstudien presenteras bedöms det vara av stor betydelse 
att klargöra och förtydliga vilka ontologiska frågeställningar som 
ligger till grund för studiens teoretiska förhållningssätt. 
 

Forskarens världsbild 
Frågan om forskarens världsbild eller ontologiska frågeställningar 
handlar om hur forskaren ser på sitt studieobjekt (värld), dvs. hur 
världen är beskaffad, vilka är världens fundamentala egenskaper. 
Exempelvis om världen existerar oberoende av människans 
upplevelser av den eller inte (Allwood & Erikson, 1999). Likt andra 
frågor inom samhällsvetenskap och naturvetenskap finns det olika 
teorier som försöker förklara och besvara ovanstående frågeställning. 
Bland vetenskapsfilosofins olika uppfattningar om hur världen finns 
till finns det också specifika och karakteristiska tillvägagångssätt som 
är utmärkande för det specifika forskningsområdet. Dessa utgörs i sin 
tur av olika riktlinjer för analys, framställning och evaluering av det 
studerade objektet (Allwood & Erikson, 1999). 
Det går att urskilja olika åsiktsnivåer utifrån hur forskaren ser på sitt 
studieobjekt. Dessa nivåer går från olika grader av realism till olika 
grader av idealism. Ontologisk realism innebär t.ex. ett antagande om 
att världen finns oberoende av en individs upplevelser av den, medan 
en ontologisk idealism innebär ett antagande om att världen individen 
upplever finns enbart i upplevelsen (Allwood & Erikson, 1999). 
Ontologisk realism är det vanliga förhållningssättet inom modern 
naturvetenskap och i stora delar av samhällsvetenskap. Detta är också 
det vanliga förhållningssättet bland psykologiforskare där 
begränsningar för att förstå världen ses som ett metodproblem. Ett 
skäl till detta kan vara att inom ontologisk realism anses människans 
begrepp och kategorier vara dåligt anpassade för att kunna beskriva 
den upplevda världens egenskaper. Detta innebär att kunskapen om 
världen blir mer eller mindre beroende av kognitiva begränsningar, 
fördomar och förkunskaper. Därav behovet av tillräckligt noggranna 
och exakta forskningsmetoder som kan hantera olika problem. 
Ontologisk idealism förnekar däremot existensen av en värld 
oberoende av en individs upplevelser av den. Kritiken riktas mot 
ontologisk realism eftersom det anses ge en för enkel bild av 
forskarens relation till sitt studieobjekt. Bland forskare som kritiserar 
ontologisk realism finns de som företräder i stället någon form av 
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konstruktionism vilket innebär att många fenomens existens är 
beroende av en individs upplevelser av dem (Allwood & Erikson, 
1999).  
Här förefaller det nödvändigt att för egen del ta ställning till frågan om 
hur världen finns till. Det vore enklast att välja mellan ontologisk 
realism och ontologisk idealism och sedan fortsätta med arbetets 
huvudargumentation. Men mitt eget förhållande till forskning och 
människors upplevelse och interaktion med omvärlden gör att valet av 
ställningstagande blir svårare än så. Mitt eget ställningstagande kan då 
beskrivas som följande. Jag anser det fullt möjligt att kombinera dessa 
två ovanstående ontologier som också bekräftar, i mitt tycke, att 
forskarens världsbild inte är oberoende av kunskapsteoretiska frågor. 
När det gäller studieobjektet anser jag vara rimligt att påstå att det 
finns en oberoende värld (vilken kan studeras med hjälp av olika 
metoder) och att det samtidigt är viktigt att uppmärksamma hur 
sociala konstruktioner (gruppens gemensamma föreställningar inom 
kulturer och subkulturer) påverkar individens och gruppens 
meningsfält och därmed individens och gruppens beteende. På det 
sättet anses det vara möjligt att dra nytta av den metodologiska delen 
av ontologisk realism och den människosyn ontologisk idealism 
innehar.  
Sedan finns det andra ställningstaganden som måste göras och som 
gäller viktiga och praktiska aspekter kring studiens upplägg och som 
rör generella och specifika avgränsningar bland olika 
forskningstraditioner (vetenskapsfilosofier) som t.ex. positivism, 
fenomenologi, hermeneutik och kritisk teori. Fenomenologi och kritisk 
teori kommer inte att tas upp för analys eftersom de inte anses, för 
arbetets ändamål, vara relevanta. 
Positivismen kännetecknas av en empirisk inställning och ett intresse 
för att förstå regelbundenheter. Detta innebär en fokusering på 
egenskaper hos studieobjektet som återkommer i andra situationer. 
Inom positivismen betonas betydelsen och möjligheten av att hålla 
forskningsprocessen fri från inflytande från forskaren och fri från 
andra variabler än de som avses att mäta under den specifika 
forskningsprocessen. Ett annat kännetecken för positivistisk forskning 
är tanken om reduktionism vilket innebär att helheten i ett problem 
alltid kan studeras om ett problem reduceras till mindre delar och 
delarna därefter studeras var för sig (Allwood & Erikson, 1999; Patel 
& Davidson, 1994).  



Forskarens världsbild  

 10

I motsats till positivismen ställs oftast hermeneutik som kan sägas är 
en forskningsfilosofi (tolkningslära) som kännetecknas av ett intresse 
för att se helheten i ett forskningsproblem. Inom hermeneutik försöker 
forskaren närma sig studieobjektet subjektivt utifrån sin egen 
förförståelse (Erikson, 1999). Förförståelsen (tankar, intryck, känslor) 
och den kunskap forskaren har är en tillgång och inte ett hinder för att 
tolka och förstå studieobjektet. Samtidigt gäller det för forskaren att 
vara medveten om att hans/hennes tolkningar och förförståelse 
ovillkorligen kommer att påverka forskningsresultatet. Det bästa 
forskaren kan göra i detta fall är därför att redovisa sin förförståelse 
och allmänt sett kritiskt diskutera om dess effekter. Forskarens 
redogörelse för sin egen förförståelse om problemområdet och 
studieobjektet gör det enklare att urskilja mellan forskarens 
ursprungliga uppfattning av det studerade studieobjektet och de 
slutgiltiga slutsatserna forskarens drar efter att ha tolkat och analyserat 
den insamlade informationen (Allwood & Erikson, 1999; Patel & 
Davidson, 1994). 
Generellt går det att säga att positivismen ofta har fått stå för 
kvantitativa, statistiska datametoder för analys, naturvetenskapliga 
förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. 
Hermeneutiken däremot har fått stå för kvalitativa förståelse- och 
tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv och 
engagerad (Patel & Davidson, 1994). 
Vad det gäller denna studie och dess kvantitativa karaktär grundas 
valet av uppläggning på en hermeneutisk förståelse av världen och på 
en öppen och subjektiv sökning efter kunskap. Det metodologiska 
tillvägagångssättet för denna studie kommer därefter att grundas på en 
etnografisk undersökning som beskrivs mer detaljerat i Del II.  
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Human-Computer Interaction och Situation 
Awareness 

Bland forskare som studerar människor ur ett Human-Computer 
Interaction (HCI) perspektiv har intresset för Situation Awareness 
(SA) (eller situations-medvetenhet) ökat markant under de senaste 10 
åren. SA är ett begrepp som har visat sig vara användbart för att 
studera olika förhållande kring interaktionen mellan 
människa/operatör och komplexa system vid t.ex. beslutsfattande, 
tolkning och processande av information, hantering av ett system och 
utformning av informationens och uppgiftens komplexitet (Alm, 2001; 
Andersson & Alm, 2003; Endsley, 1995a; Svensson, m.fl., 1997; 
Svensson & Wilson, 2001). Som Alfredson (2001, s. 9) väl uttrycker 
det: ”SA has become the buzzword”. Det mest karakteristiska 
forskningsområdet för SA är design och utveckling av navigerings- 
och informationssystem för flygmiljöer. Syftet är att konstruera ett 
system som möjliggör utförande av mer komplicerade uppgifter med 
minsta möjliga felmarginal (Alfredson, 2001; Endsley, 1995a).  
Den positiva acceptansen av SA som begrepp visar på att SA har fyllt 
ett behov i forskarvärlden. Detta visas av forskarnas ökade intresse för 
människor och för den roll människor spelar när ett komplext tekniskt 
system används. Människor i detta sammanhang tilldelas rollen som 
operatör av ett system. Det är relationen operatör-system som sedan 
ligger till grund för hur människor och deras roll för komplexa system 
studeras (Dekker, 2001a, 2001b; Wickens & Hollands, 1999). 
Begreppets acceptans bland forskare är dock inte ett bevis på att det 
finns en enad uppfattning om vad SA är för något. SA har definierats 
ett flertal gånger. I en studie gjort av Salas, Prince, Baker och Shrestha 
(1995) undersöktes begreppet SA och dess uppfattning bland forskare. 
Syftet var att redogöra för de gällande definitionerna och 
uppfattningar som fanns om SA vid den tidpunkten. Resultatet visade 
att det fanns minst 15 olika använda definitioner av SA, vilket visar på 
den stora oenigheten som finns bland forskare om SA och vad som 
utgör den.  
Det stora antalet olika definitioner av SA tyder på begreppets väldiga 
användningsområde. Oavsett om det behövs en exakt definition av SA 
så finns det generella aspekter som definierar vad det innebär att ha en 
bra SA och som oftast grundas på Endsleys (1995a, 1995b) teorier och 
arbete som t.ex. Endsleys modell av SA (Gibson, m.fl., 1997). Att ha 
en bra SA beskrivs oftast av människor, som interagerar med ett 
system eller som befinner sig i en specifik situation, som känslan av 
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att ha allt under kontroll. Det vill säga att kunna ha en bra uppfattning 
av det som händer runt omkring, för att sedan kunna interagera med 
sin omgivning (Alfredson, 2001; Artman, 1999; Endsley, 1995a; 
Flach, 1995; Klein, 2001; Sarter & Woods, 1995).  
Bakom denna känsla av att ha saker och ting under kontroll, vill jag 
påstå, finns det ett antal olika kognitiva, fysiska och psykologiska 
processer som samverkar för att en individ skall ha en bra uppfattning 
av det som händer runt omkring. En operatör skall kunna 
uppmärksamma och tolka relevant information och samtidigt befinna 
sig i ett medvetet och fysiskt tillstånd som möjliggör ett beteende som 
leder operatören genom de olika händelseförloppen i en viss situation. 
Det vill säga att SA utgörs och organiseras av ett nätverk av 
samverkande kognitiva, fysiska och psykologiska processer. SA antas 
härmed vara beroende av inkommande information från omgivningen, 
vilket förutsätter i sin tur att en operatör måste interagera med det 
tekniska systemet och med den miljö denne befinner sig i för att kunna 
ha en god uppfattning av det som händer. Detta betyder att en operatör 
måste ha en aktiv och medverkande roll under den process det innebär 
att skaffa sig en bra uppfattning av den specifika situationen för att 
sedan kunna avgöra och predicera det som kan hända därefter.  
 

Uppdelning av situation awareness: SA-modellen 
 

”Situation awareness is the perception of the elements 
in the environment within a volume of time and space, 
the comprehension of their meaning, and the projection 
of their status in the near future” (Endsley, 1995a, s. 
36). 

 
I det ovanstående citatet beskriver Endsley (1995) ganska precist vilka 
processer som är inblandade när SA byggs upp av en operatör. Genom 
dessa processer, perception, förståelse och förutsägelse (perception, 
comprehension och projection), processas och bearbetas relevant 
information i syftet att skapa den uppfattning av en situation som en 
operatör behöver för att denne skall utföra en uppgift eller lösa ett 
problem på ett framgångsrikt sätt. Utifrån ovanstående beskrivning 
går det att anta att de involverade processerna är tidsbegränsade samt 
äger rum inom den specifika situationens ramar, vilket förutsätter en 
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automatisk process som aktiveras varje gång en operatör står inför en 
ny situation.  
För att en pilot, skriver Endsley (2000), skall kunna flyga ett flygplan 
är det inte viktigt att veta vad andrepiloten har för skostorlek. Piloten 
skall istället fokusera på att fånga och förstå relevant information som 
hjälper denne att flyga flygplanet på ett rätt och säkert sätt. Enligt 
Endsley (1995a, 2000) handlar SA om att veta vad som händer runt 
omkring, kunna uppfatta, tolka och förstå relevant information, 
använda sig av de verktyg som finns tillgängliga för att lösa ett 
problem och kunna predicera nästa händelseförlopp. SA är därmed, 
enligt Endsley (1995a, 2000) och Pew, (2000), det tillstånd som ligger 
bakom pilotens framgångsrika prestation. Design av 
informationssystem och gränssnitt skall därför stödja denna 
uppbyggande process och övervaka samt vara beredd att ta över när en 
operatör gör ett misstag (Endsley, 1995a, 2000; Pew, 2000). Utifrån 
detta kan en operatörs roll antas vara begränsad, övervakad och 
innefattad i ett inneslutet och automatiskt informationsprocessande.  
Endsley (1995a, 2000) beskriver SA och hur den byggs upp med hjälp 
av en modell (se fig.1). I modellen delas SA i tre olika nivåer 
innehållande tre särskilda processer vilka är beroende av varandra. 
Med hjälp av modellen försöker Endsley fastställa och klargöra vilka 
delprocesser och mekanismer som är inblandade i den process som 
bygger upp SA.  
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Utifrån denna modell går det att förstå hur Endsley (1995a, 2000) 
tänker sig att SA byggs upp. Perception, förståelse och förutsägelse 
kan därmed antas vara interna processer som enbart äger rum in i en 
operatörs hjärna vilken också utgör den naturliga fysiska gränsen för 
dessa processers automatiska aktivitet.  
 
Perception 
Perception är första nivån i Endsleys modell. Perceptionsprocessen, 
som involverar operatörens alla fem sinnen, är en mycket viktig och 
kritisk del av hela uppbyggandet av SA. Det är via denna process som 
viktiga ledtrådar från omgivningen fångas in. Dessa ledtrådar skapar i 
sin tur den grund som stödjer och bygger upp förståelsen för det som 
händer runt omkring. Enligt Endsley (1995a) skulle en pilot vid den 
här nivån kunna se färger, storlekar, hastighet, lokalisering etc. 
Perceptionen utgör det informationsunderlag på vilket de två högre 
nivåerna i modellen vilar på. Endsley (2000, s. 5) sammanfattar vikten 
av perceptionen genom att skriva: ”Without a basic perception of 
important information, the odds of forming an incorrect picture of the 
situation increase dramatically”. 
 

Fig. 1. Figuren visar Endsleys modell av SA. Informationen fångas upp och 
bearbetas igenom tre nivåer vilka ligger till grund för ett tillfredställande SA-
tillstånd hos en operatör (efter Endsley, 2000, s. 6). 
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Förståelse 
Efter att ha fångat viktiga ledtrådar från omgivningen gäller det för 
individen att sammanställa, tolka, lagra och förstå innebörden hos den 
perceptuerade informationen. Tolknings- och förståelseprocessen är 
kritisk då en högre uppfattningsnivå krävs för att klara av att läsa 
situationen på ett rätt sätt. Med hjälp av situationens specifika 
målsättning (uppgiftens tidigare fastställda instruktioner), den aktuella 
händelsens förlopp och innebörden hos den perceptuerade 
informationen skapar sig operatören en bild av omgivningen som 
denne använder för att fatta senare beslut (Endsley, 1995a, 2000). I 
den här nivån skulle exempelvis en pilot kunna vara i stånd att 
uppskatta uppdragets taktiska läge (offensiv, defensiv eller neutral) 
eller hur mycket flygtid som finns kvar med det kvarvarande bränslet 
innan denne bestämmer sig för att utföra en viss handling (Endsley, 
1995a).  
 
Förutsägelse 
Efter att ha tolkat och förstått informationen är operatören beredd att 
börja planera och fatta framtida beslut genom att förutsäga det som 
kommer att hända i nästa händelseförlopp. Förutsägelse är därmed 
modellens sista uppbyggnadsprocess och den högsta nivån. Tidigare 
har operatören kunnat fånga relevant information, tolka och förstå den 
samt skapat sig en bra uppfattning av det som händer runt omkring. 
Individen har successivt skapat sig goda förutsättningar för att förutse 
framtida händelser och dynamiken i ett situationsförlopp (Endsley, 
1995a, 2000). Genom att kunna förutsäga förloppet av en situation kan 
en operatör planera vilka åtgärder som är nödvändiga för att lyckas 
med en uppgift. En operatör kan därmed prioritera behovet av ingrepp, 
agera utifrån det sannolika händelseförloppet och ägna sig åt akuta 
uppgifter som minskar risken för framtida och oväntade problem 
(Artman, 1999; Endsley, 1995a, 2000; Pew, 2000). I den här nivån 
skulle exempelvis en pilot, i enlighet med uppgiftens målsättning eller 
situationens uppfattade bild, kunna vara i stånd att planera nödvändiga 
och taktiska manövrer eller planera position och val av tidpunkt för 
eldgivning (Endsley, 1995a).  
 
SA-process  
För att hålla operatören uppdaterad med det som händer runt omkring 
byggs SA upp med hjälp av en linjär process innehållande tre nivåer. 
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Denna process som börjar vid nivå 1 och slutar vid nivå 3 upprepas 
varje gång en ny situation initieras eller förändras. De inblandade 
informationsprocesserna aktiveras då automatiskt varje gång 
information passerar varje nivå, på det sättet störs inte aktiviteten av 
externa faktorer så som operatörens egna erfarenheter, kunskap eller 
bedömningar (Endsley, 1995a, 2000). När en operatör uppnår den 
tredje nivån skapas enligt Endsley (1995a) en fullständig uppfattning 
om situationen runt omkring vilken kan jämföras med en slags 
erfarenhet eller kunskap om den specifika situationen. Ur denna 
kunskap som Endsley menar uppnås vid den tredje nivån skapas det 
en mental modell (en situationsmodell) som sedan lagras och används 
för att öka hastigheten för de informationsbearbetningsprocesser som 
finns vid nivåerna 2 och 3.  
När ny information tolkas och processas vid nivå 2 matchas 
informationen med tidigare lagrade situationsmodeller. Om denna 
information liknar eller matchar informationsparametrar för en 
tidigare lagrad situationsmodell aktiveras denna modell vilket i sin tur 
ökar hastigheten för informationsprocessandet. Vid en ökad hastighet 
kan därmed operatören skapa sig en mycket snabbare förståelse och 
uppfattning om situationen, vilket gynnar operatörens 
prestationsförmåga då denne kan fatta snabbare beslut (Endsley, 
1995a, 2000). Det som i detta fall styr beslutfattandet och förmågan 
att agera snabbt hos en individ är de målsättningar som är kopplade till 
varje situation. Om en situationsmodell redan finns lagrad samtidigt 
som målsättningarna för situationen stämmer överens med den lagrade 
modellen byggs SA upp snabbare. En individ kan därmed agera 
snabbare då den använder sig av de handlingssätt som är kopplade till 
den lagrade situationsmodellen (Endsley, 1995a, 2000). Endsley 
(1995a, 2000) menar också att den uppnådda kunskapen vid nivå 3 
eller tidigare lagrade situationsmodeller inte påverkar eller stör 
processerna som bygger upp SA utan enbart ökar hastigheten för 
informationsprocessandet.  
 

HCI och SA: nya förhållanden 
Kognitionsvetenskap och kognitiv psykologi var fram till mitten av 80 
–talet dominerade av datametaforen för att förklara och förstå 
mänsklig kognition. Datorernas utveckling kring slutet av 60 –talet 
bidrog till att förstärka detta tankesätt. Forskare ansåg snabbt att de 
kunde använda sig av datorns olika egenskaper för att göra 
datorberäkningar och datoriserade modeller (computational models) 
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för att återskapa kognitiva processer (Eysenck & Keane, 1995; 
Gardner, 1985; Pylyshyn, 1989). 
Kognitiva processer som perception, minne, uppmärksamhet, 
kategorisering och problemlösning ansågs då vara ett resultat av ett 
antal olika informations-processande mekanismer vilka, i likhet med 
datorns informationsprocessande funktioner, utförde sekventiella 
uträkningar. Hjärnans aktivitet ansågs vara ganska likt den typ av 
beräkningar en dator utför vilken även kallades för computing 
(Gardner, 1985; Pylyshyn, 1989). Datorer erbjöd forskare möjligheten 
att med hjälp av databeräkningar och datamodeller kunna observera, 
studera, beskriva och förklara processer som ansågs vara svåra att 
undersöka. Detta sätt att förstå och uppfatta kognitiva processer, som 
också kallas för informationsprocessande paradigmet, ansågs i slutet 
av 70 –talet vara det mest lämpliga tillvägagångssättet för att studera 
mänsklig kognition (Eysenck & Keane, 1995; Galotti, 1999; Gardner, 
1985). 
Gardner (1985) påpekade att kognitionsvetenskap borde anta en 
särskild analysnivå skild från sociala och kulturella aspekter. Det var 
opraktiskt, enligt Gardner, att ta hänsyn till affektiva, emotionella, 
historiska och kulturella faktorer och samtidigt ta hänsyn till den roll 
kontexten, i vilken särskilda tankar och handlingar utspelar sig, spelar 
för kognitionsvetenskap. Att göra detta skulle innebära, enligt Gardner 
(1985, s. 6) att ”[…] unnecessarily complicate the cognitive-scientific 
enterprise”.  
Endsley (1995a) beskriver tio år senare förståelse- och 
informationsprocesser, bakom SA, som direkta och automatiska 
processer oberoende av och isolerade från operatörens tidigare 
erfarenheter, kunskaper och operatörens sociala och kulturella 
bakgrund. I likhet med den klassiska kognitionsvetenskapen verkar 
studier kring SA också vara fokuserade på interna mentala moduler 
och processer. Detta tillvägagångssätt ökar visst förståelsen för de 
processer som intern bygger upp SA men kan, i mitt tycke, inte 
redogöra för hela det kognitiva systemets omgivning som SA är en del 
av.  
Det komplexa samspelet mellan människa och tekniska system har 
oftast beskrivits och studerats utifrån en maskin-centrerad 
utgångspunkt eftersom det är enklare att beskriva hur tekniska delar i 
ett system fungerar än att beskriva hur en operatör fungerar när denne 
interagerar med det specifika systemet (Hollnagel, 2002). Hollnagel 
menar vidare att den kunskap, om hur människor fungerar och 
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interagerar med ett tekniskt system (the model of the controller), och 
som ligger till grund för riktlinjerna för tekniska systemets 
utformning, oftare grundas på antaganden än på sakförhållanden. 
Detta innebär, enligt Dekker (2001a, 2001b), Hollnagel (2002) och 
Norman (1997), att design, gränssnitt och tekniska system utformas 
utifrån systemets tekniska egenskaper och sällan utifrån användarnas 
egna behov, vilket leder till att system grundas på en icke 
användarvänlig och för teknisk fokuserad struktur. 
Det maskin-centrerade synsättet har i sin tur förändrat människors roll 
i samband med hur teknik och artefakter används och utvecklas. När 
t.ex. ett fel uppstår i ett automatiskt tekniskt system uppfattas det (av 
designingenjörer, programmerare och till och med användarna själva) 
sällan som ett tekniskt problem utan som ett mänskligt problem som 
går att korrigera med hjälp av ett nytt dataprogram. Detta tycks ha 
påverkat människors tilltro till teknik och dess möjligheter negativt. 
Där människor, de som utvecklar och designar tekniska artefakter och 
de som använder och utnyttjar dessa, förväntar sig att individer skall 
prestera bättre, bli skickligare och till och med smartare (Dekker, 
2001a, 2001b; Norman, 1997; Wickens & Hollands, 1999). 
Indelningen mellan människor å ena sidan och tekniska artefakter å 
den andra grundas på den uppenbara fysiska strukturen hos en individ 
respektive en teknisk artefakt. Denna indelning förutsätter att 
processer, funktioner och mekanismer är begränsade av fysiska 
gränser vilket hårt ifrågasätts av Clark (1997), Dekker (2001a, 2001b), 
Hollan, m.fl. (2000), Hollnagel (2002), Hutchins (1995a, 1995b) och 
Norman (1997) vilka menar att funktionerna och processerna hos ett 
tekniskt system eller hos människor inte alltid är begränsade till en 
fysisk struktur.  
En liknande situation tycks finnas kring hur forskare har valt att 
studera SA. Det framträder (i mitt tycke) en tendens att: 
 

a) studera interna mentala processer avgränsade av hjärnans 
fysiska gränser. 

b) utveckla flygsystem som tar hand om och korrigerar pilotens 
felaktiga beslut och handlingar. 

 
Betrakta till exempel likheterna mellan den maskin-centrerade 
forskningen och den forskning som bedrivs kring SA. Båda fokuseras 
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på att studera begränsningar hos en operatörs prestationsförmåga 
utifrån en psykofysisk utgångspunkt med huvudsyftet att designa 
system som kan identifiera och förhindra mänskliga (operatörens) 
misstag. Fysiska strukturer hos tekniska system och människor 
bevaras samtidigt som kognitiva, fysiska och psykologiska processer 
och mekanismer studerats utifrån dessa fysiska gränser.  
Figuren 1 visar ganska tydligt hur Endsley (1995a, 2000) har tänkt sig 
att forskare skall studera SA, genom att mäta och skildra modellens 
interna processer för att utveckla gränssnitt och flygsystem som kan 
bl.a. förbättra informationsflödet och operatörens prestationsförmåga. 
När det gäller forskning kring SA i samband med kognitiva, 
psykologiska och fysiska aspekter går det också att upptäcka vissa 
paralleller mellan den uppfattning forskare har idag om SA som ett 
internt fenomen och den uppfattning vissa kognitiva forskare 
fortfarande har om mänsklig kognition (en uppfattning som för 40-30 
år sedan var den gällande uppfattningen inom kognitionsvetenskap).  
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Distributed Cognition: konsten att placera SA 
i ett större samanhang 

En växande kritik mot hur mänsklig kognition studerades samt att 
kognitiva processer skildrades som interna mentala företeelser, vilka 
enbart ägde rum in i en individs hjärna, ledde i slutet av 80–talet till en 
förändring på fokus och inriktning av den kognitiva agendan. Denna 
motreaktion gav upphov till ett antal olika teorier som beskrev 
mänsklig kognition som ett resultat av interaktionen mellan människa, 
hjärna och omgivning. Några av dessa nya teorier (och nygamla 
teorier), som Activity Theory, Situated Action och Distributed 
Cognition, placerar människan, omvärlden och interaktionen emellan 
dem i centrum för kognitiva studier och framtida forskning. Efter 
denna motreaktion kan det enligt Clark (1997) och Clark och 
Chalmers (1998) omöjligen sägas att mänsklig kognition och 
kognitiva processer och mekanismer enbart äger rum in i en individs 
hjärna samt att kognitiva processer är isolerade från omgivningen. 
Mänsklig kognition är utan tvekan ett resultat av människans 
förkroppsligade interaktion med omvärlden och därmed situerade (och 
distribuerade) i en kontext som utgör det självklara studieobjektet för 
forskning av kognitiva fenomen (Clark, 1997; Hollan, m.fl., 2000; 
Hutchins, 1995a; Tomasello, 1999).  
 
Mänsklig kognition  
Det är väl känt att människans begränsade kognitiva och fysiska 
färdigheter gör det omöjligt att utföra och hantera vissa uppgifter och 
situationer som kräver en större fysisk och mental kapacitet. Dessa 
begränsningar tvingar människan att förlita sig på sin stora 
uppfinningsrikedom och anpassningsbarhet för att lösa mer komplexa 
uppgifter. Det är via dessa förmågor som människor har kunnat 
utveckla och skapa artefakter som hjälper till att bemästra 
omgivningen och utvidga människors begränsade kognitiva och 
fysiska talanger, (Norman, 1997; Tomasello, 1999). 
Samtidigt som de första människorna utvecklade och skapade nya 
redskap skapades och utformades också ett nytt förhållande mellan 
individ och omgivning. Ett förhållande som karakteriseras av den 
kamp som uppstår mellan omgivningens (naturens) hårda villkor och 
människans uppfinningsrika och anpassningsbara karaktär. Ett 
exempel på denna kamp är ett verktygs tekniska utvecklingsprocess 
som visar hur ett verktyg har förändrats och utvecklats över tid för att 
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kunna tillfredställa nya användningsbehov. Det som från början var en 
vass sten utvecklades till olika typer av vassa föremål anpassade för 
specifika funktioner och användningsområden (kniv, sax, såg, 
burköppnare etc.) (Norman, 1997; Tomasello, 1999). 
Hur en artefakt utformas, utvecklas, anpassas och specialiseras visar 
inte bara på en bild av människans uppfinningsrika karaktär. Den 
åskådliggör också den stora slagkraften artefakter har haft på 
kognitiva och sociala processer i form av ökad kunskap och utvidgade 
mentala kapaciteter. Samtidigt som artefakternas utveckling förbättrar 
och uppdaterar tidigare förvärvade kunskaper och effektiviserar 
tidigare utförda arbeten utgör dessa artefakter ett viktigt element för 
hur den sociala gruppen utformar och organiserar sin försörjning och 
gemensamma angelägenheter, som t.ex. arkitektur, konst, jordbruk 
och politik, vilket i sin tur utformar gruppens egen kultur (D’Andrade, 
2001, Hutchins, 1995a; Norman, 1997; Tomasello, 1999).  
Kultur innefattar de idéer, övertygelser, värderingar, kunskaper, 
färdigheter, strukturerade förhållanden, sätt att göra saker och ting, 
symbolsystem (så som skrivet och talat språk) och fysiska objekt (så 
som artefakter, verktyg och byggnader) som karakteriserar och delas 
av en specifik grupp av människor (Fetterman, 1998; Miller, 2002). 
Detta förutsätter i sin tur en effektiv mekanism som möjliggör 
distributionen och överföring av dessa element mellan olika agenter. 
Enligt Tomasello (1999), är det mänsklighetens unika kognitiva 
förmågor som möjliggör denna kunskaps- och 
informationsöverföringsprocess, det som bl.a. Lave (1997) och 
Tomasello (1999) kallar för kulturell överföring (cultural 
transmission). Kultur betraktas därmed som något som förvärvas och 
lärs ut och som ackumulerar saklig kunskap, vilket i likhet med andra 
kunskaper och färdigheter överförs mellan gruppmedlemmarna med 
hjälp av människans kognitiva förmågor (D’Andrade, 2001; Lave, 
1997; Tomasello, 1999). 
Kulturell överföring är en utvecklingsprocess som möjliggör för 
individuella organismer att spara tid och ansträngning genom att 
utnyttja andra gruppmedlemmars förvärvade kunskaper och 
färdigheter. Fågelungar t.ex. lär sig att imitera artens specifika läte 
genom att lyssna på sina föräldrar, unga schimpanser lär sig att 
använda olika redskap genom att titta på vuxna, barn förvärvar 
lingvistiska konventioner från andra gruppmedlemmar från den 
specifika sociala gruppen, etc. (Tomasello, 1999). När det gäller 
människor och dess relation till artefakter går denna process ett steg 
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längre, eftersom artefakter människor skapar behåller och lagrar 
information i form av tidigare gjorda modifikationer över tid och rum. 
En artefakt t.ex. som först skapades av en individ (eller grupp av 
individer) används och behåller sin ursprungliga utformning 
(artefaktens första version) till den tidpunkt då en annan individ (eller 
grupp av individer) modifierar den ursprungliga utformningen och ger 
upphov till artefaktens andra version. Denna modifikation eller 
förbättring tillfredställer i sin tur individens eller gruppmedlemmarnas 
nya behov av en ny utformning utan att behöva uppfinna eller skapa 
en helt ny artefakt. På det sättet lagras tidigare kunskap och 
information, som binds samman med nyare, samtidigt som det skapas 
en förbindelse mellan människor (deras kognitiva, fysiska och 
kulturella färdigheter) vilka kan befinna sig åtskilda över tid och rum 
(Hutchins, 1995a; Norman, 1997; Tomasello, 1999). 
Sammanfattningsvis kan med en viss säkerhet sägas att för att en 
artefakt skall kunna användas och samtidigt kunna lagra tidigare 
gjorda modifikationer över tid och rum krävs det ett effektivt och väl 
fungerande socialt och kognitivt system som understödjer den 
kulturella överföringen av både kulturella och sociala normer och 
artefakter (Tomasello, 1999). Det är därmed sannolikt att det 
förhållande som skapas mellan omgivning och individ, i samband med 
utformningen och användningen av artefakter, grundas på det Hollan, 
m.fl., (2000) och Hutchins (1995a) identifierar som tre typer av 
distribution för kognitiva processer. 
 

1) kognitiva processer är distribuerade bland medlemmarna i den 
sociala gruppen. 

2) ett samspel mellan interna och externa (materiella eller 
omgivning betingad) strukturer. 

3) kognitiva processer är distribuerade över tid och rum på så sätt 
att produkten av tidigare händelser kan påverka och förändra 
naturen av senare händelser.  

 
Genom att se mänsklig kognition som ett nätverk av samverkande 
system och processer kan olika förhållanden studeras utan att 
begränsas av fysiska materiella strukturer så som hjärnan eller 
cockpiten. Figur 1 redogör, enligt Endsley (1995a, 2000), för det som 
sker i en individs hjärna när SA byggs upp, vilket jag menar kan ses 
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enbart som en del av det nätverk av kognitiva system och processer 
som bygger upp SA.  
Det finns alltså ett teoretiskt underlag (Clark, 1997; Hollan, m.fl., 
2000; Hutchins, 1995a, 1995b) som stödjer studier och 
undersökningar av ett större kognitivt och fysiskt sammanhang i 
samband med studier av SA i ett kognitivt och fysiskt sammanhang då 
kognitiva processer tycks vara distribuerade över människor, 
artefakter och kontexter  
 
Distributed Cognition  
Kognition och kognitiva processer har flyttats ut till att omfatta även 
omgivningen där hjärna, kropp och omvärld interagerar tillsammans 
vilka i sin tur utgör ett större kognitivt system, 
kognitionsvetenskapens nya studieobjekt. Hollan, m.fl. (2000) och 
Hutchins (1995a, 1995b) föreslår ett nytt sätt för att studera mänsklig 
kognition genom att föreslå en ny teori: Distributed Cognition (DC) 
(eller distribuerad kognition). DC som ansats syftar inte till att i första 
hand beskriva och förklara mentala funktioner. DC fokuserar på att 
förstå organisationen i ett kognitivt system och dess kopplingar med 
andra kognitiva system och därigenom komma åt enskilda kognitiva 
processer (Clark, 1997; Hollan, m.fl., 2000; Hutchins, 1995a, 1995b). 
Studieobjektet för DC är inte enbart den interna kognitiva processen 
utan den struktur (nätverk) av interna och externa kognitiva processer 
som bildas när en individ (eller grupp av individer) interagerar med 
omgivningen vilken i sin tur utgörs av flera andra individer, artefakter 
och omgivningar. Det Hutchins (1995a, 1995b) kallar för det 
distribuerade sociotekniska systemet.  
DC grundas på två relaterade teoretiska principer:  
 

1. Den första principen är: ”[…] the boundaries of the unit of 
analysis” (Hollan, m.fl., 2000, s. 175). 

 
Traditionell kognitionsvetenskap ser individen (hjärnan) som den 
naturliga avgränsningen av kognition vilken i vissa fall inte räcker till 
för att förklara andra kognitiva fenomen. DC studerar och undersöker 
kognitiva processer, oavsett var dessa äger rum, grundad på den 
funktionella relationen medverkande element har i ett system. En 
process är inte kognitiv bara för att den inträffar i hjärnan. Ett exempel 
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på ett analysobjekt är flygplanets cockpit. Interaktionen mellan pilot 
och cockpiten kan därmed förklaras, enligt Hollan, m.fl. (2000) och 
Hutchins (1995a, 1995b), genom att se cockpiten (inklusive piloten) 
som ett enda kognitivt system där det går att urskilja olika kognitiva 
processer (interna som externa). Hollan, m.fl., (2000) menar att för att 
kunna få en tillfredställande insikt över hela det kognitiva systemet 
måste forskaren ändra perspektivet för hur olika processer är 
organiserade och är sammankopplade över ett system. För att uppnå 
detta föreslår Hollan, m.fl. (2000, s. 175) följande ”A cognitive 
process is delimited by the functional relationship among the elements 
that participate in it, rather than by the spatial colocation of the 
elements”. Detta innebär att det interaktiva system av 
sammankopplade processer därmed kan studeras utifrån de olika 
aktiviteter och funktioner som utgör det kognitiva systemet oberoende 
av var, i det kognitiva systemet, en process eller aktivitet inträffar. 
Hutchins (1995a) slår fast i sin studie, vilken handlar om att studera 
piloter och dess minneskapacitet under olika förhållande, att: 
 

”If we want to explain the information processing 
properties of individuals, we have no choice but to 
attempt to infer what is inside the individual. […] 
However, if we take the cockpit system as the unit of 
analysis, we can look inside it and directly observe 
many of the phenomena of interest. […] This suggests 
that rather than trying to map the findings of cognitive 
psychological studies of individuals directly onto the 
individuals pilot in the cockpit, we should map the 
conceptualization of the cognitive system onto a new 
unit of analysis: the cockpit as a whole” (Hutchins, 
1995a, s. 267).  

 
När det gäller SA och huruvida forskarna kan öka förståelse för detta 
fenomen är det viktigt att ändra fokus på studieobjektet. Anta att 
studieobjektet för studier av SA inte längre är den interna strukturen 
av SA och anta att vissa kognitiva processer (bakom SA) inträffar 
också utanför hjärnan. Då går det också att studera SA i den specifika 
miljön som den komplexa situationen äger rum i. Genom att studera 
SA som ett fenomen innehållande processer som också äger rum 
utanför en individs hjärna görs det möjligt att studera SA som en del i 
ett större sammanhang, ett större kognitivt system, som t.ex. 
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cockpiten. Detta antas öka möjligheterna för en större förståelse av 
SA. Eftersom SA använder sig av omgivningen för att inhämta 
information, interagerar SA med sin omgivning vilket tyder på att det 
kan finnas kognitiva processer som inte enbart äger rum in i hjärnan, 
vilket Hollan, m.fl. (2000) och Hutchins (1995a, 1995b) föreslår. 
 

2. Den andra principen är: “[…] the range of mechanisms that may 
be assumed to participate in cognitive processes” (Hollan, m.fl., 
2000, s. 175). 

 
DC letar efter en bredare typ av kognitiva händelser vilka inte enbart 
förväntas inträffa in i hjärnan (Hollan, m.fl., 2000; Hutchins, 1995a, 
1995b). I följande exempel beskriver Hollan, m.fl. (2000) hur bredare 
typer av kognitiva händelser skulle bidra till att bättre förstå kognitiva 
system. 
 

“For example, an examination of memory processes in 
an airline cockpit shows that memory involves a rich 
interaction between internal processes, the 
manipulation of objects, and the traffic in 
representations among the pilots. A complete theory of 
individual memory by itself is insufficient to 
understand how this memory system works. 
Furthermore, the physical environment of thinking 
provides more than simply additional memory 
available to the same processes that operate on internal 
memories. The material world also provides 
opportunities to reorganize the distributed cognitive 
system to make use of a different set of internal and 
external processes” (Hollan, m.fl., 2000, s. 176). 

 
Det som idag anses vara interna kognitiva processer och mekanismer 
bakom SA kan, enligt Hollan m.fl. (2000) istället antas vara 
distribuerade över de delar som utgör det kognitiva systemet 
(individer, artefakter, kontexter, andra processer och mekanismer). 
Artefakter kan på det sättet studeras i förhållande till den interaktion 
som finns mellan interna och externa processer. Detta anses ändra 
rollen hos den fysiska miljön från en miljö som sätter gränser för hur 
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en operatör utför en handling till en miljö som är en del i det kognitiva 
systemet, genom vilket interna och externa processer interagerar.  
Hollan, m.fl. (2000) och Hutchins (1995a) identifierar 3 typer av 
distribution för kognitiva processer: 
 

1. ”Distribution across the members of a social group” (Socially 
Distributed Cognition). 

 
Kognitiva processer involverar överföring och omvandling av 
information vilket tyder på att det finns en viss struktur för 
informationsflödet som i sin tur regleras av en grundläggande kognitiv 
arkitektur. Eftersom den sociala organisationen determinerar det sätt 
information överförs inom gruppen går det att se den sociala 
organisationen i sig som en form av kognitiv arkitektur. Begreppet 
involverar företeelser som uppstår vid social interaktion och 
interaktionen mellan individer och artefakter i deras egen miljö.  
 

2. ”Coordination between internal and external structure” 
(Embodied Cognition). 

 
Kognition är förkroppsligad. Den mänskliga hjärnan och kroppen 
samt den materiella världen spelar en central roll för hur kognition 
skall studeras. Hjärnan är inte en passiv mekanism vars primära 
funktion är att skapa interna modeller av den externa världen. 
Hjärnans aktivitet organiseras, och utvecklas med hjälp av 
interaktionen mellan interna resurser (som minne, uppmärksamhet och 
praktisk funktion) och externa resurser (som objekt och artefakter) 
som finns omkring. 
 

3. ”Distribution through time” (Culture and Cognition). 
 
Studien av kognition kan inte skiljas från studien av kultur eftersom 
individer lever i komplexa kulturella miljöer. Det betyder att kultur 
uppstår via den mänskliga aktiviteten som äger rum i historiska 
kontexter medan mentala, materiella och sociala strukturer interagerar 
(Hutchins, 1995a). 
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Kognitiva system: representationsstadier  
För att information skall kunna förstås och uppfattas på ett effektivt 
sätt är det viktigt att formerna för hur den representeras skall vara 
lättbegripliga och lättillgängliga. Samtidigt skall dessa 
representationsformer vara anpassade till varje situation på så sätt att 
representationen stödjer och underlättar informationsflödet utan att 
förändra eller förvränga innebörden av informationens innehåll.  
Hur det sociotekniska systemet är organiserat och sammankopplat går 
att uppfatta och observera via de olika representationsstadierna som 
uppstår över hela systemet (se fig. 2). 
 

 
 
Representationsstadierna berättar hur information tolkas och bearbetas 
samt hur dessa representationsstadier är kopplade till varandra i 

Fig. 2. Figurerna visar hur information intar olika representationsstadier samt 
hur kognitiva processer är distribuerade över det kognitiva sociotekniska 
systemet (i det här fallet en cockpit) (efter Hutchins, 1995a, 1995b). 
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systemets olika aktiviteter (Decortis, Noirfalise & Saudelli, 2000; 
Hutchins, 1995b). 
Ett exempel illustreras i figuren 2 (bilden 3) då information ändrar 
representationsform, men inte innebörd, från ett visuellt stadium till 
ett mentalt stadium och sedan till fysisk handling. Hela bilden 3 kan 
ses som ett kognitivt system innehållande olika samverkande 
representationsstadier och processer som är förenade i en och samma 
process och system.  
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Sammanfattning 
 
Situation awareness: sammanhang och studieobjekt 
SA förbinds oftast till mentala processer, interna kunskapsprocesser, 
mentala bilder, stress, mental arbetsbelastning, hjärnaktivitet och 
perceptuella aspekter. Denna psykofysiska fokus på forskning kring 
SA kan ha påverkat det tillvägagångssätt som används för att 
utvärdera och planera studier av SA och för att studera förhållandet 
mellan människor och system vid systemdesign. Studieobjektet för 
dessa studier reduceras oftast till specifika och förenklade 
förhållanden och situationer i vilka SA studeras och utvärderas utifrån 
ett empiriskt förhållningssätt med hjälp av ett hårt kontrollerat 
experiment (miljö). Där syftet är att specifikt mäta det valda 
förhållandet kring SA (Adams, Tenney & Pew, 1995; Alfredson, 
2001; Alm, 2001; Andersson & Alm, 2003; Salas, m.fl., 1995, Smith 
& Hancock, 1995; Svensson, mfl., 1997; Svensson & Wilson 2001). 
Betrakta följande: Svensson, m.fl. (1997) och Svensson och Wilson 
(2001) studerar piloter och deras beteende, mental arbetsbelastning, 
prestationsförmåga och SA i samband med flygoperationer, genom att 
bl.a. mäta piloternas fysiska och psykologiska tillstånd. För att få den 
sökta informationen används tekniker för att mäta piloternas 
ögonrörelser, hjärtslag, mental arbetsbelastning och prestation. Alm 
(2001), Andersson och Alm (2003), Alm, m.fl. (2003) och Öberg 
(2002) studerar olika förhållanden kring SA genom att forska kring 
olika perceptuella aspekter hos tredimensionella (3D) displayer som 
spatiala relationer, förståelse av en taktisk situation och 
symbolidentifiering mellan olika flygande objekt i relation till det 
egna flygplanet. Endsley (1995a, 1995b, 2000) beskriver SA som ett 
internt mentalt fenomen innehållande automatiska och isolerade 
processer så som perception, förståelse och förutsägelse. Resultat från 
dessa studier har lyckats, med hjälp av enheter som hjärtslag, 
ögonrörelse, antal fel svar och reaktionstid samt prestationsdata 
fastställa viktiga korrelationer mellan SA, prestationsförmågan och 
mental arbetsbelastning med det antagande att dessa processer kan 
mätas. Dessa resultat som visst ökar förståelsen för det som händer när 
t.ex. en pilot utsätts för olika nivåer av informationskomplexitet och 
informationsmängd visar på en tydlig fokusering på att beskriva 
interna mentala kognitiva processer och mekanismer.  
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Clark (1997), Clark och Chalmers (1998) och Hutchins (1995a, 
1995b) skriver emellertid att när en redogörelse av kognitiva processer 
görs (som t.ex. de kognitiva processerna som utgör SA) räcker det inte 
med att redogöra för den del av kognition som sker i en individs 
hjärna. En redogörelse av kognitiva processer skall också ta hänsyn 
till hur information är organiserad i den materiella och sociala världen 
samt vilka kognitiva normer utformar operatörens sociala och 
materiella omgivning för att den skall vara fullständig. Detta stödjer 
alltså misstankarna om fel inriktad forskning inom området då det 
framträder en tendens att enbart använda mått som reaktionstid och 
arbetsminnets kapacitet för att mäta både piloternas (användarnas) 
olika förmågor och systemets effektivitet. Dessa mätningar genererar, 
enligt Flach (1995), enbart statistisk information som inte redogör för 
det samband som finns mellan den processade informationens 
ledtrådar och den omgivning informationen är hämtad ifrån. Under 
sådana forskningsförhållanden påstås härmed gå det inte att göra 
några fullständiga bedömningar om en operatörs kognitiva förmågor 
utan att ta hänsyn till det sammanhang i vilket interaktionen 
användare-system äger rum. Hollan, m.fl. (2000), Miller (2002) och 
Tomasello (1999) anser också att en kognitiv approach inte bör syfta 
till att enbart studera materiella, fysiska omgivningar eller system utan 
också till att undersöka kognitiva, abstrakta, teoretiska och 
begreppsmässiga förhållande, relationer, system och omständigheter 
som bildar det kognitiva systemet som utgörs av interaktionen mellan 
en operatör och ett tekniskt system. Det som Hollan, m.fl. (2000) och 
Hutchins (1995a, 1995b) kallar för ett sociotekniskt system.  
För att studera detta sammanhang, och samtidigt få den eftersökta 
helhetsbilden föreslår Hollan, m.fl. (2000, s. 193) följande: ”Moving 
the boundary of the unit of the cognitive analysis allows us to see that 
other things are happening there”. SA ställer krav på forskarna och det 
sättet att studera det, Flach (1995, s. 153) skriver att ”SA reflects the 
need for a more holistic approach to human performance“ då enligt 
honom inte räcker med att studera inneslutna kognitiva, psykologiska 
och fysiska förhållande. Det tillvägagångssättet (angreppssätt) Flach 
(1995) och Hollan, m.fl. (2000) efterlyser bör därför undersöka det 
sammanhang eller system av sammankopplade och samverkande 
kognitiva och fysiska processer som utgör de olika aktiviteterna som 
utspelar sig när en individ interagerar med sin omgivning.  
Avgränsningar kring ett studieobjekt kan dock göras med hjälp av de 
funktioner varje process och mekanism har i det studerade 



Sammanfattning 

 31

sociotekniska systemet (Hollan, m.fl., 2000). Detta innebär att utifrån 
det sociotekniska systemet en pilot och en cockpit bildar, och som 
oftast utgör det sammanhang utifrån SA studeras, kan mindre delar 
(processer, mekanismer, aktiviteter) studeras utan att förlora 
helhetsuppfattningen av de processer och funktioner som utgör det 
studerade sociotekniska systemet. Bland forskare som studerar SA är 
dessa miljöer ytterst intressanta eftersom piloten interagerar med ett 
tekniskt och komplext system vilket innebär att under den tid 
flygplanens operatör interagerar med det tekniska systemet måste 
denne kunna söka och tolka relevant information, hantera situationens 
olika händelseförlopp, förstå och använda systemet och dess olika 
signaler samt fatta beslut och planera nästa handling. Allt detta inom 
ett kort tidsintervall, vilket påfrestar både operatörens egna kognitiva 
och fysiska förmågor så väl som systemets egna egenskaper. Dessa 
miljöer utgörs också av olika aspekter så som tidspress, handlings och 
återkopplingskedjor, många informationskällor och stora mängder av 
inkommande information (Artman, 1999). Detta innebär att för att en 
pilot skall kunna fatta riktiga beslut måste denne för det första ha en 
bra uppfattning av den specifika situationens händelseförlopp och för 
det andra kunna förlita sig på den information representationsmedia 
överför (visuellt, auditivt, verbalt och fysiskt) (Hutchins, 1995b). 
Kring detta komplicerat och relativt stort studieobjekt anses vara svårt 
att, utifrån (tidigare presenterade) enskilda studier av specifika 
processer, förstå hela det sammanhang av interaktiva processer som 
utgör det kognitiva sociotekniska systemet. Detta förhållande talar 
därför för en användning av en forskningsmetodik som tillåter studier 
av bredare typer av kognitiva händelser som kan bidra till att bättre 
förstå hela det studerade studieobjektet så som tidigare 
exemplifierades av Hollan, m.fl. (2000).  
Gibson, m.fl. (1997) fastställer samtidigt i sin studie att dåliga och 
onödiga procedurer i samband med tidspress kan leda till att piloter 
förlorar den goda uppfattningen de har om en situation (loss of SA). 
Dessa observerade felaktigt designade och utförda procedurer, 
innehöll knepiga, ologiska och invecklade delmomenten, vilka ledde, 
vid t.ex. landningen, oftast till farliga situationer som riskerade 
flygningens säkerhet. Detta, enligt Gibson, m.fl. på grund av att 
piloterna fick dra sin uppmärksamhet till att lösa den knepiga 
proceduren. I studien framträder ett tydligt samband mellan loss of SA 
och en felaktig designade kedja av aktiviteter och processer, 
innehållande tveksamma funktioner. Hur det gick när den krångliga 
proceduren designades går det enbart att spekulera om, men utifrån 
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Gibsons, m.fl. studie går det att anta att den negativa påverkan piloten 
och SA utsattes för observerades endast när hela det sammanhanget 
studerades i sin helhet. Gibsons, m.fl. (1997) fastställda negativa 
påverkan av SA tycks ge en tydlig uppfattning om nödvändigheten av 
att placera enskilda procedurer i ett större sammanhang för att bättre 
förstå både helheten i ett kognitivt system och dess utgörande delars 
olika funktioner, vilket också stödjer kravet av en ”[…] more holistic 
approach to human performance”, så som Flach (1995, s. 153) 
uttrycker det. Externa processer, så som procedurer, aktiviteter och 
olika informations-representationsmedier, och interna processer, så 
som stress, oro, handlings och återkopplingskedjor kan 
sammanfattningsvis antas påverka SA och den tillförlitlighet piloten 
har över ett system negativt. Detta innebär att för att kunna studera 
helheten i ett sociotekniskt system krävs det ett tillvägagångssätt som 
både tar hänsyn till enskilda processer och funktioner och det 
sammanhang dessa äger rum.  
Att enbart studera SA bit för bit skapar förståelse för det specifika 
förhållandet men kanske inte säger mycket om SA som helhet. Detta 
är en aspekt som i mitt tycke talar för ett kvalitativt och distribuerat 
kognitivt ställningstagande i samband med SA-forskning. Utifrån 
denna ståndpunkt prioriteras en generell beskrivning av hur 
förhållandena kring det valda studieobjektet förhåller sig till de olika 
processer och mekanismer som utgör SA vilket i sin tur lägger 
grunden till förståelsen för det sammanhang som de enskilda delarna 
av SA interagerar i.  
Utgångspunkten för forskning av SA kan därför i mitt tycke inte 
längre bestå av enbart interna processer eller som Flach (1995, s. 152-
3) väl uttrycker det: 
 

”Discussions of SA have prompted attention not only 
to what is inside the head (awareness) but also to what 
the head is inside of (situations) […] SA is a 
phenomenon that challenges the reductionistic 
assumptions that permitted parsing of the information-
processing system into independent stages” 

 
Flachs (1995) formulering tvingar forskare att hitta nya alternativa 
tillvägagångssätten som tar hänsyn till det sammanhang (situation) 
piloten (head) befinner sig i och utmanar forskarens ansträngningar att 
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beskriva SA som ett oberoende fenomen och forskarnas försök att 
beskriva SA som en försluten box placerad mellan uppmärksamhet 
och beslutfattande (prestationsförmåga). 
Det betyder att för att förstå mänsklig kognition (och SA för den 
delen) räcker det inte med att veta hur hjärnan processar information 
eller vilka fysiska enheter som påverkas av det utan hur information 
överförs, processas, transformeras och representeras i den materiella 
och sociala världen. Med hjälp av de teorier DC föreslår och ett 
tillvägagångssätt som etnografiska studier erbjuder kan SA, enligt min 
mening, studeras i sin helhet. Där kontext, förkroppsligad handling 
och mental aktivitet är lika viktiga för att skapa hela den komplexa 
situationens sammansättning. 
Slutligen om vi antar att mänsklig kognition och SA (som ett kognitivt 
fenomen) består av sammankopplade processer och mekanismer som 
samverkar i ett större kognitivt system, än det föreslagit av den 
empiriska SA-forskningen, och att detta system/nätverk kan studeras 
utifrån ett större sammanhang, kan då påstås att den beskrivning av 
SA, som ett internt mentalt fenomen, och även fokusen för den 
nuvarande forskningen kring SA kan vara otillräckliga för att beskriva 
helheten för de olika förhållandena kring SA. De kognitiva 
processerna, som SA består av, påverkar och påverkas av interna och 
externa processer och mekanismer som ett resultat av den 
förkroppsligade interaktionen en operatör har med sin omgivning. 
Kognitiva processer är kopplade till det externa fysiska systemet och 
andra kognitiva, begreppsmässiga förhållanden, tack vare den 
distribuerade egenskapen hos mänsklig kognition (Hollan, m.fl., 2000; 
Hutchins, 1995a; Tomasello, 1999).  
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Ramar för den valda 
undersökningsuppläggningen 

Ställningstaganden kring undersökningsuppläggningen och 
avgränsningar inom denna följde ett avsiktligt val av teoretiska 
aspekter vilka grundades på antaganden om att viktiga fenomen och 
förhållanden uppträder i ett specifikt sammanhang som ett resultat av 
den interaktiva samverkan mellan olika kognitiva, sociala och 
tekniska processer. Dessa fenomen och förhållande (som redovisades 
tidigare i Del I) är, enligt Hollan, m.fl. (2000) och Hutchins (1995a, 
1995b), svåra att upptäcka utan ett tillvägagångssätt som möjliggör 
forskarens medverkan, observation och tolkning av de olika 
aktiviteterna och interaktiva delarna som utgör det studerade 
sammanhanget. Eftersom detta arbete grundas på att undersöka 
möjligheten att använda distribuerade kognitiva teorier som underlag 
för forskning utgörs, i enlighet med vad Hollan, m.fl. (2000) och 
Hutchins (1995a, 1995b) föreslår, denna undersökningsuppläggning 
av en fallstudie grundad på ett etnografiskt metodologiskt 
tillvägagångssätt. Två tekniker användes för insamling av information: 
observation och intervju. Dessa tekniker kombinerades med direkta 
anteckningar, konversationer, inspelning på band och direkt 
medverkan (dvs. att jag själv som undersökare tog del av de aktiviteter 
jag har valt att studera, i detta fall deltog jag i ett experiment).  
 

Kvalitativa forskningsmetoder: objektivitet, validitet och 
reliabilitet  

Hittills har detta arbete enbart behandlat de begränsningar empirisk 
kvantitativ forskning medfört till forskningsområdet och samtidigt 
föreslagit användningen kvalitativa metoder så som etnografi. Detta 
kan tyckas vara ett enkelspårigt och trångsynt sätt att föra ett argument 
därför följer härnäst en analys av de begränsningar kvalitativa studier 
oftast förknippas med.  
Som det beskrevs tidigare tenderar kvantitativa studier att styra 
forskning till ett empiriskt plan med fokus på statistiska resultat 
genererade under hård kontrollerade förhållanden (noggranna 
mätningar, labbmiljö etc.). Detta kan medföra vissa problem då dessa 
resultat saknar extern validitet vilket är en viktig aspekt för kvalitativ 
forskning. Samtidigt associeras kvalitativa/etnografiska studier oftast 
till två problem: objektivitet och hur representativa dessa 
studier/resultat är i andra sammanhang, dvs. problemet kring validitet 
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och reliabilitet (Bryman, 1997; Fetterman, 1998; Kirk & Miller, 1994; 
Miles & Huberman, 1994; Repstad, 1999). Bland kvantitativt 
inriktade forskare är reliabilitet och intern validitet viktiga begrepp 
eftersom det anses fastställa experimentets riktighet och konsistens. 
Det är kanske av den anledning som kvalitativa studier underskattas 
av kvantitativt inriktade forskare (Bryman, 1997; Forsythe, 1999), 
eftersom dessa studier inte behöver vara representativa och 
slutsatserna inte kan generaliseras då dessa studier oftast grundas på 
enstaka fall (Bryman, 1997; Fetterman, 1998; Kirk & Miller, 1994; 
Repstad, 1999). Problemet tycks vara centrerat kring det faktum av att 
kvalitativa studier grundar sina resultat och slutsatser på subjektiva 
tolkningar och observationer vilket anses, av kvantitativt inriktade 
forskare, inte kan skapa en korrekt bild av de förhållanden som har 
valts att studera. Kvalitativ forskning (och särskilt etnografi) föreslår 
en aktiv inblandning och medverkan av forskaren i studiens alla skede 
vilket uppfattas av kvantitativa forskare som ett problem då resultat 
kan påverkas och influeras av forskaren själv (Fetterman, 1998; 
Forsythe, 1999; Kirk & Miller, 1994; Repstad, 1999). 
En avgörande fråga för kvalitativ forskning är då om det är möjligt att 
framstå som helt opartisk och objektiv när tolkningar och 
beskrivningar av de förhållanden som har valts att studera görs. Ett 
självklart och omedelbart svar kan tyckas vara ja, eftersom strävan 
efter objektivitet och opartiskhet bör vara en viktig del i sökandet efter 
kunskap och sanning (Alfredsson, 2001; Eliasson, 1999; Lundh, 
1999). Samtidigt vill jag påstå att subjektivitet är en mänsklig 
egenskap som gör det möjligt för människor att ta ställning till olika 
frågor, problem och situationer vilket försvårar ett objektivt tolkning 
och beskrivning av studerade förhållanden. En forskare, skriver Lundh 
(1999), bör inte påverka utgången av ett resultat med egna subjektiva 
värderingar. En forskare, fortsätter Lund, bör alltid sträva efter 
objektivitet, även om ingen forskare kan vara helt objektiv, bör 
forskaren styras av en vilja till objektivitet. Samtidigt medger Lundh 
att människor ser verkligheten genom ett subjektivt perspektiv vilket 
gör att människor aldrig helt kan ställa sig utanför det subjektiva 
perspektivet. Att föreställa sig en värld fri från subjektivitet kan skapa 
praktiska och teoretiska svårigheter eftersom det är människors 
subjektiva uppfattningar som ligger till grund för hur världen ser ut 
(kultur, religion och samhället) (D’Andrade, 2001; Fetterman, 1998; 
Hutchins, 1995a; Lave, 1997; Miller, 2002; Norman, 1997; 
Tomasello, 1999).  
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Därmed anser jag det rimligt att anta att varje handling eller tanke som 
utgör människors uppfattningar om världen alltid kommer att bestå av 
ett subjektivt element. Trots det anser jag att ett objektivt 
ställningstagande (viljan att vara objektiv) är att föredra eftersom 
subjektiva värderingar kan påverka resultatet av en undersökning 
negativt om dessa värderingar inte följer en objektiv och självkritisk 
omvärdering (Alfredsson, 2001; Eliasson, 1999; Kirk & Miller, 1994; 
Lundh, 1999). Enligt Eliasson (1999) går det inte att förkasta 
objektivitet som ett entydigt begrepp eftersom det finns ett behov av 
att någon form av objektivitet kvarstår i forskarens arbete. Subjektiva 
tolkningar och värderingar kan därmed ses som en tillgång så länge 
forskaren strävar efter att inte påverka utgången av en studie, och har 
en vilja att vara objektiv i sin tolkning av den insamlade 
informationen (Erikson, 1999). Med hänsyn till detta bör därmed 
kvalitativa inriktade forskare vara medvetna om de risker subjektiva 
tolkningar och egna värderingar medför vilket kan påverka studiens 
utgång negativt. Samtidigt och så länge forskaren är självkritisk och 
strävar efter en objektiv utgång finner jag inga problem att använda 
sig av kvalitativa metoder för att undersöka och studera den del av 
information kvantitativ forskning inte uppmärksammar. Därmed vill 
jag påstå att det inte är motsägelsefullt att använda och utnyttja de 
egenskaper kvantitativa metoder och kvalitativa metoder innehar för 
att studera samma förhållande.  
 
SA och försöksdesign: risk för subjektiva tolkningar  
Som forskare skall hanteras vissa aspekter kring försöksdesign på så 
sätt så att utformningen av ett försök inte påverkas av oönskad 
inverkan. Bland forskare som studerar SA tycks det finnas en allmän 
accepterad uppfattning om hur SA är uppbyggt och hur detta fenomen 
skall studeras. Problemet, som jag ser det, ligger inte i hur en grupp 
forskare har bestämt sig för studera och definiera SA, utan i 
avsaknaden av en kritisk och analytisk prövning och utvärdering av 
den teori och den metodologi som ligger till grund för den allmänt 
accepterade uppfattningen om SA. Utan en kritisk granskning av 
forskarens egna erfarenheter finns det en risk att dennes 
forskningsarbete påverkas av egna erfarenheter och bedömningar eller 
av tidigare accepterade teorier utan att ifrågasättas. Detta handlingssätt 
kan i olika fall leda till felaktigheter kring försöksdesign som gör att 
utgången av ett experiment i värsta fall blir felaktig.  
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En sådan omedveten inverkan kan orsakas av det Augoustinos och 
Walker (1994), Rosenthal (1969) och Shaughnessy och Zechmeister 
(1994) kallar för experimenter bias. Detta bias kan beskrivas som den 
effekt forskarens egna förväntningar (expectancy effects) har om 
experimentets resultat, vilket kan påverka planeringen av 
undersökningen, valet av försöksdeltagare, valet av typ av frågor eller 
uppgifter etc. Dessa förväntningar skapas utifrån forskarens kunskap 
och erfarenhet från tidigare utförda experiment, antagande av att en 
teori eller forskningsresultat är rätt eller utifrån forskarens egen 
hypotes. Följaktligen utformar forskaren omedvetet ett experiment 
som skall ge ett resultat som stämmer överens med de egna 
förväntningarna vilket leder till en systematiskt felaktig observation 
och utvärdering av undersökningen (Augoustinos & Walker,1994; 
Rosenthal, 1969; Shaughnessy & Zechmeister, 1994).  
Representativeness heuristic är en annan inverkan på ett experiment 
som kan orsakas av forskarens egna uppfattningar och tolkningar. 
Denna heuristik kan sägas vara en bedömning som grundas utifrån 
egna erfarenheter, kunskaper och uppfattningar och som har för syfte 
att underlätta uppskattningen av i vilken grad en stimulus är 
representativ för en mer generell (större) kategori (Augoustinos & 
Walker, 1994; Plous, 1993). Som ett exempel kan sägas att när en 
forskare gör sitt val av försöksdeltagare kan denne, grundat på sina 
tidigare erfarenheter och kunskaper, välja en målgrupp som stämmer 
mer överens med forskarens egna förväntningar om undersökningens 
utgång än med experimentets ursprungliga syfte.  
Sammanfattningsvis går att konstatera att det finns andra risker för 
negativt inverkan av subjektiva tolkningar och egna värderingar som 
inte enbart gäller för kvalitativ inriktade forskare. Detta innebär att 
strävan efter objektivitet och viljan att hålla forskning fri från negativ 
påverkan gäller alla forskare och alla typer av forskning.  
 
Etnografi  
Inom forskarvärlden omringas etnografiska undersökningar, av 
felaktiga uppfattningar som försvagar deras tillförlitlighet som en 
tänkbar och användbar metod för att studera design (Bryman, 1997; 
Fetterman, 1998; Forsythe, 1999; Kirk & Miller, 1994). Bland dessa 
felaktiga uppfattningar tror forskare att: 
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1) Vem som helst kan göra etnografiska studier. Detta 
tillbakavisas av Forsythe (1999) då enligt henne det behövs en 
utvecklad förmåga att identifiera problem utan att själv låta sig 
påverkas av den studerade kontexten och av egna bedömningar, 
vilka kan påverka utgången av studien negativt.  

2) Etnografiska studier saknar systematiska metoder för 
undersökning vilket genererar icke vetenskapliga resultat. 
Etnografiska studier har ett metodologiskt tillvägagångssätt där 
proceduren för hur etnografen registrerar informationen, och 
validiteten för de genererade resultaten och slutsatserna, har ett 
stort värde. Detta tillvägagångssätt är inte likt det 
tillvägagångssätt föreslaget av kvantitativt inriktade forskare 
som grundar sin forskning på hård kontrollerade respektive icke 
flexibla försök. Etnografen använder sig av tekniker som 
observation, anteckning, intervju eller videoinspelning, vilka 
kan anpassas till olika förhållanden för att komma närmare det 
studerade objektet. Etnografens uppgift är att förstå och 
analysera det en person säger eller gör genom att placera det i 
ett sammanhang, eller som Forsythe (1999, s. 131) uttrycker 
det: ”While it [etnografi] certainly differs from so-called 
”controlled” research, ethnography is nevertheless a matter of 
careful, conscious method”. 

 
Etnografiska eller andra kvalitativa studier har alltså ett vetenskapligt 
värde. Grundat på sin analytiska ståndpunkt och sitt kritiska 
ställningstagande kan en etnograf öka en studies vetenskapliga värde 
genom att använda metoder som observation, dokumentation och 
analys (Forsythe, 1999; Kirk & Miller, 1994; Silverman, 2001). 
Framförallt när det gäller att studera informationsprocesser, 
informationsflöde, kognitiva egenskaper hos system, sociala 
organisationer och kulturella processer (Hollan, m.fl., 2000). 
 

Uppläggning: fallstudie 
Det studerade fallet utgörs av en grupp av tre personer (två forskare 
och en programmerare (nyutexaminerad student) vid institutionen för 
konstruktions- och produktionsteknik (IKP)). Iformantgruppen 
(InfoGr) har bl.a. för uppgift att designa ett experiment med hjälp av 
en flygsimulator. I samband med detta är det viktigt att påpeka att det 
arbete InfoGr bedriver, och som används som informationsunderlag 
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för att pröva detta arbetes teoretiska påståenden, ligger vid kanten av 
den tidigare presenterade forskningen av SA. InfoGr:s 
forskningsarbete koncentreras på att testa olika perceptuella aspekter 
hos tredimensionella (3D) displayer. Studieobjektet för InfoGr:s 
experiment är inte SA, dock den variabeln InfoGr är intresserade att 
undersöka är förmågan att förutsäga kommande händelser/situationer 
vilket motsvarar en av de tre processerna SA består av och som enligt 
Endsley (1995a, 1995b, 2000) är nödvändig för att uppnå ett högt SA-
tillstånd. Utifrån det anses granskningen av InfoGr:s 
arbete/experiment relevant då den indirekt kan ge en indikation om det 
tillvägagångssätt (bakomliggande teorier och metoder) som använts 
för att studera en process som är en del av SA.  
Varför fallstudie? I motsats till experimentella ansatser eller metoder, 
som används för att testa en specifik hypotes, utgår fallstudien från ett 
helhetsperspektiv där syftet är att försöka få ett heltäckande 
informationsunderlag (Patel & Davidson, 1994; Shaughnessy & 
Zechmeister, 1994). För detta används oftast direkt observation, 
ostrukturerade intervjuer, anteckningar och forskarens medverkan som 
ett sätt att komma fallet närmare (Bryman, 1997). Syftet med en 
fallstudie bör vara att fånga det unika i varje fall istället för att 
använda fallen som grund för en vid generaliserbar teori (Bryman, 
1997; Gomm, Hammersley & Foster, 2000). Följaktligen kan sägas att 
styrkan hos fallstudier ligger i det sätt fallstudien används för att öka 
förståelse för teorier eller teoretiska påståenden som inte har testas 
tidigare (Bryman, 1997; Gomm, m.fl., 2000; Shaughnessy & 
Zechmeister, 1994). Resultat och slutsatser från en fallstudie kan 
därmed visa på en antydning om ett specifikt förhållande som bara 
kunde spekuleras om innan fallstudien utfördes vilket stödjer en mer 
formell formulering av en hypotes, däri fallstudiens styrka (Bryman, 
1997). Användningen av en fallstudie anses därför vara motiverad då 
den kan ge en antydan och möjligen stöd för de teoretiska påståendena 
som grundar detta arbete, vilka ej tidigare har prövats inom området.  
Det är på detta sätt som denna studies resultat och slutsatser görs 
gällande, då dessa grundas på människors subjektiva uppfattningar 
och inställningar men som kan ge en föraning om de allmänna 
inställningarna, uppfattningarna och tankesätten som dominerar bland 
forskare inom det studerade området.  
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Insamling av information 
En grundläggande tanke är att använda sig av 
informationsinsamlingstekniker som passar de förhållanden kring 
studien och som i sin tur kan skapa en god förståelse för 
studieobjektet. För att besvara på frågeställningen finns det olika sätt 
att samla in relevant information. Valet av teknik beror då på 
undersökningens syfte, uppläggning och roll forskaren spelar i 
undersökningen (Patel & Davidson, 1994). 
Valet av insamlingstekniker styrdes utifrån en strävan av att vara 
personligt involverad i den studerade miljön. Det gällde därför att 
komma studieobjektet närmare, då fokus var riktad mot att fånga 
subjektiva uppfattningar och inställningar som annars är svåra att 
förstå om inte forskaren studerar dessa förhållanden på plats 
(Fetterman, 1998; Hollan, m.fl., 2000; Hutchins, 1995a). 
Följaktligen bedömdes en beskrivning av tekniker, som t.ex. 
videoinspelning, enkät och survey, vara irrelevant för studiens 
ändamål eftersom dessa typer av tekniker föreslår och förutsätter en 
distanserad roll av forskaren vid undersökningen. Enligt Repstad 
(1999) t.ex. är en kvantitativ intervju, som karakteriseras av att 
använda sig av ett strukturerat frågeschema (som t.ex. i en enkät), ofta 
för snäv och för inrutad för att kunna fånga respondenternas 
personliga erfarenheter och intryck.  
 
Intervju 
Intervjutekniken är, enligt Fetterman (1998), det viktigaste verktyget 
etnografer har för att samla information. Vid en intervju hålls en 
verbal interaktion där ord och utryck används i en kontext som ger 
etnografen en uppfattning av den studerade miljöns och informantens 
kulturella eller subkulturella föreställningar (Fetterman, 1998). 
Handlingar och handlingsmönster kan tolkas på olika sätt. För snäva, 
strukturerade och inrutade intervjuer kan inte tränga in i 
respondenternas världsbild. För att kunna förstå och klargöra den 
innebörd respondenterna lägger i sina handlingar är det därför 
nödvändigt att kunna prata med respondenterna om varför de gör som 
de gör (Fetterman, 1998; Repstad, 1999).  
Den bästa intervjutekniken (om informationen forskaren vill åt 
grundas på personliga erfarenheter och intryck) är ostrukturerade 
intervjuer dvs. intervjuer som inte följer en hårdbestämd frågeföljd 
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och som tillåter en avslappnad atmosfär, som vid ett informellt samtal. 
Informella intervjuer kan se ostrukturerade ut men följer ett specifikt 
och implicit schema där syftet är att försöka förstå och kartlägga vad 
människor tänker och hur en individs föreställningar stämmer överens 
med en annan individs föreställningar (Fetterman, 1998). 
Vad det gäller syftet för denna studie och den typ av information som 
är relevant för analysen och prövningen av den presenterade 
frågeställningen tycks en ostrukturerad intervju vara den mest 
lämpade intervjutekniken. Frågorna som skall användas (se bilaga 1) 
kommer därför att följa intervjuns gång, och inte en bestämd 
frågeföljd, för att underlätta skapandet av en informell och avslappnad 
atmosfär.  
 
Observation 
Observation eller deltagande observation är en viktig teknik för 
etnografiska studier, då den tillåter etnografens direkta participation i 
den miljö denne studerar. Den nära kontakten etnografen får bidrar till 
att bättre förstå relationen mellan de olika interagerande och 
samverkande elementen hos det studerade objektet (Fetterman, 1998). 
Det som utifrån kan verka vara en ostrukturerad och rörig situation 
blir mer begriplig när forskaren medverkar och direkt deltar i de 
processer och förhållanden som utgör själva situationen. Forskaren lär 
t.ex. känna individerna som medverkar i situationen, vilka 
förhållanden som utgör dessa individers vardag och på vilket sätt 
dessa utformar individernas subkulturella föreställningar (Fetterman, 
1998; Hollan, m.fl., 2000).  
 
Anteckningar och bandinspelning 
Anteckningar är ett bra komplement i samband med observation 
eftersom de tillåter en direkt och snabb registrering av situationens 
första intryck, detaljer och preliminära iakttagelser (Fetterman, 1998). 
Likaså bandinspelningen eftersom den underlättar registreringen av 
InfoGr:s gemensamma och individuella uppfattningar och 
inställningar, samtidigt som det ger forskaren möjligheten att 
medverka och följa konversationen på ett naturligt och avslappnat sätt 
(Fetterman, 1998; Patel & Davidson, 1994; Repstad, 1999; 
Shaughnessy & Zechmeister, 1994). 
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Genomförande 
Detta kapitel beskriver den valda undersökningsuppläggningens 
genomförande. Här kommer praktiska aspekter om utförandet av 
studiens olika moment att presenteras. Syftet är att kunna återge en 
närmare bild av den kontext och den miljö studiens olika moment 
utspelade sig i. 
 

Informanter 
För att besvara den tidigare presenterade frågeställningen valdes tre 
personer av dessa två forskare och en programmerare 
(nyutexaminerad student) vid institutionen för konstruktions- och 
produktionsteknik (IKP). Iformantgruppen (InfoGr) bestod av 
Torbjörn Alm forskare och ansvarig för avdelningen för industriell 
arbetsvetenskap (IAV) vid Linköpings universitet (LiU), Patrik Lif 
forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Martin Öberg 
programmerare vid Virtual Reality Laboratory vid Linköpings 
Tekniska Högskolan (VR-labbet). InfoGr arbetar bl.a. med 
programmering, forskning och designutveckling av displayer för 
flygmiljöer. Deras arbete består av att testa olika perceptuella aspekter 
hos tredimensionella (3D) displayer som spatiala relationer, förståelse 
av en taktisk situation och symbolidentifiering mellan olika flygande 
objekt i relation till det egna flygplanet. Resultat från deras tidigare 
laborationer liksom denna laboration har kopplats och använts för att 
bl.a. beskriva situation awareness (SA) i samband med 3D displayer 
och dess utformning. 
Studien gick ut på att följa och dokumentera InfoGr:s arbete under en 
period av 7 månader. Fokus riktades mot deras arbetssätt, 
övervägningar i samband med beslut och bedömningar kring 
utvecklingsprocessen av en praktisk laboration. För att kunna 
åstadkomma en bättre uppfattning och förståelse för dessa personers 
arbetsmiljö, tillvägagångssätt och bakgrund ansågs det nödvändigt att 
följa dessa personers arbete under en större del av den specifika 
laborationens utvecklingsprocess. 
Den bakgrund och kunskap informanterna innehar om området och 
det unika tillfälle att direkt kunna följa deras arbete i samband med 
utformningen av en praktisk laboration utgjorde ett utmärkt tillfälle 
för att kunna testa den presenterade frågeställningen eftersom den 
planerade laborationen bl.a. hade för avsikt att redovisa ett mått på 
förutsägelse, den tredje nivån i Endsleys (1995a, 2000) modell av SA. 
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Insamlad data 
Tabell 1 sammanställer och presenterar vad jag har studerat och vad 
jag har deltagit i samt på vilket sätt detta har gjorts.  

 
Studiens kritiska analys och diskussion kommer att grundas på de 
observationer, anteckningar, inspelningar och det praktiska 
deltagandet som gjordes.   
 

Observation 
Observationen utgjordes av direkt deltagande, vilket gick ut på att i 
fyra olika tillfällen (40-60 min. per tillfälle) delta när InfoGr träffades 
för att diskutera olika aspekter av den laboration de utformade. Efter 
att ha samtalat med en av informanterna och kommit överens om en 
handlingsplan informerades senare (vid första observationstillfället) 
resten av gruppen om studien och att observation var en del av den. 
Samtidigt som mötena pågick bandades deras konversationer och 
anteckningar gjordes.  
Träffarna ägde rum i ett av informanternas eget kontor och i Virtual 
Reality Laboratory vid Linköpings Tekniska Högskolan (VR-labbet) 
vilket anses ha bidragit till att föra avslappnade diskussioner och 
meningsutbyten då miljön var bekant för de inblandade och därmed 

Tabell 1. Översikt datainsamling  
Datainsamlingsmetoder Studieobjekt 
Deltagande observation med 
fältanteckningar 

4 st. gruppmöte (160 minuter av 
observation) 

Inspelade band 

Gruppmöte: 2 tillfällen (ca. 80 
min.) 
Gruppmedlem: 4 tillfällen (ca. 
130 min.) 

Intervjuer Gruppmedlem: 4 tillfällen  

Samtal 
Ett antal informella möten, 
konversationer och diskussioner 
om ämnet 

Praktiskt deltagande Deltagande i laborationen (ca. 20 
min.) 
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trygg. Detta kan ha haft en positiv effekt på stämningen och 
meningsutbytet då miljön upplevdes vara lugn och ärlig.  
I slutet av första mötet tillfrågades deltagarna om de hade blivit 
besvärade av att en främmande person observerade, bandade och 
antecknade det de gjorde och sade. En tillgjord och onaturlig situation 
kan ledda till planerade svar och tilltänkta beteende i samband med 
observation och bandinspelning (Fetterman, 1998; Patel & Davidson, 
1994; Shaughnessy & Zechmeister, 1994). Informanterna sade sig inte 
ha blivit besvärade av min närvaro. 
 
Anteckningar 
Samtidigt som observation pågick fördes anteckningar över olika 
aspekter av det meningsutbyte som undgick bandspelaren som t.ex. 
ögonkontakt, kroppsspråk, turordning etc. Anteckningarna anses ha 
bidragit till att öka förståelsen för informanternas arbete då dessa 
efteråt jämfördes med det som hade bandats.  
Då det gick en tid mellan de olika möten och sammanställningen av 
allt insamlad data, utgjorde anteckningarna ett bra verktyg för att åter 
erinra det specifika mötet på ett särskilt tydligt sätt. Anteckningarna 
innehöll t.ex. var gruppmedlemmarna satt, min uppfattade stämning 
under hela mötet, vem av gruppmedlemmarna och i vilket 
sammanhang använde sig t.ex. av papper och penna eller kroppsspråk 
för att betona en tanke och stödja ett argument. Anteckningarna 
upplevdes som ett bra komplement till ljud inspelningarna. Genom att 
enbart lyssna på ljudinspelningarna gick det att bilda sig en 
uppfattning av gruppmedlemmarnas sätt att tänka, resonera och 
bestämma över olika detaljer kring experimentet. Anteckningarna gav 
dock en tydligare bild av det som hände kring den specifika träffen 
genom att komplettera ljudet med, i mitt tycke, mycket viktiga 
detaljer. Jag kunde t.ex. bokstavligen se situationen framför mig och 
till en viss del uppleva den en gång till. Utan anteckningarna anser jag 
hade fokusen för de bandade träffarna varit riktad till att enbart tolka 
det som sades vilket hade gett mig en stelare bild av 
gruppmedlemmarnas sätt att resonera och hur gruppmedlemmarna 
framförde sina åsikter. 
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Bandspelare  
Bandspelare användes i samband med observationerna i syfte att 
kunna samla information utan att riskera att missa viktiga delar av 
informanternas resonemang. Detta har gett mer tid till att fokusera och 
uppmärksamma informanternas beteendemönster visade på mötet 
under mötena.  
Bandspelaren användes också vid de individuella intervjutillfällena. 
Dessa utformades kring en mindre strukturerad intervju innehållande 
en flexibel frågeföljd med öppna frågor. Inspelning anses gynna den 
öppna karaktären hos en intervju (Patel & Davidson, 1994) då det ger 
större möjlighet till ett naturligt meningsutbyte (konversation), dvs. 
tillåter ett större engagemang då intervjuaren kan visa ett större 
intresse för det respondenten har att säga genom att den viktiga 
ögonkontakten kan anpassas till intervjuns olika skeden.  
 

Intervju 
Intervjuerna utfördes på olika platser vilka valdes av informanterna 
själva. Detta för att gynna valet av en trygg miljö där informanten 
kunde känna sig trygg och obesvärad. Intervjuerna ägde därmed rum i 
en av forskarens eget kontor, VR-labb och på en kafeteria, där det gick 
att prata ostört.  
Intervjuerna inleddes med ett par öppna frågor (se bilaga 1). Det fanns 
också följdfrågor men dessa användes endast om respondenten inte 
svarade eller avvek från huvudfrågans specifika syfte. Endast 
sparsamma anteckningar fördes vid intervjutillfällena. Detta för att 
inte påverka den naturliga följden av meningsutbyten 
(konversationen) negativt. Intervjutillfällena höll också den föreslagna 
tiden på 30-40 minuter. 
Efter den planerade frågestunden fanns det också tid att prata om mer 
generella aspekter i samband med försöksdesign vilket genomfördes 
utan bandspelare. Avstängningen av bandspelaren ledde till ett friare 
och mer personligt samtal, vilket klargjorde många gånger 
informantens personliga inställning till ställda frågor och ämnet. Detta 
kan anses vara en nackdel då många intressanta åsikter hamnade 
utanför huvudintervjun (och indirekt utanför studien). Samtidigt 
utgjorde dessa informella samtal en viktig informationskälla som 
bidrog till att öka förståelsen av InfoGr:s arbete och individuella 



Genomförande 

 47

uppfattningar om ämnet, vilket var en klar fördel när den insamlade 
informationen analyserades efteråt.  
 

Deltagande i laborationen 
För att utöka uppfattningen och förståelsen för InfoGr:s arbete 
utnyttjades tillfället att delta i deras laboration. Detta skall jag 
beskriva utifrån mitt eget perspektiv dvs. i jagform utan att 
kommentera eller utvärdera försökets utformning. 
Eftersom denna studie analyserar användningen av 
kvantitativ/etnografisk forskningsmetodik vid försöksdesign 
bedömdes detta tillfälle vara ett utmärkt sätt att: 
 

- inta en engagerad roll som etnograf, 
- komma InfoGr:s arbete närmare, 
- och få en bättre uppfattning om försökets utformning. 

 
Etnografi handlar om att vara engagerad och aktivt delta i olika 
aktiviteter som kan öka förståelse för den studerade situationen. Detta 
måste dock göras med försiktighet då det gäller att identifiera problem 
och viktiga aspekter utan att låta sig påverkas av den studerade 
kontexten eller av egna bedömningar. Etnografens uppgift är att 
studera en situation och placera den i ett sammanhang (Forsythe, 
1999; Hollan, m.fl., 2000).  
Försöket gick ut på att i en simulerad flygsituation, bedöma 
kollisionsrisk för ett av 6 stycken cirkelformade flygande objekt i 
förhållande till det egna flygplanet (som också hade en rund form). 
Dessa flygande objekt hade olika färger, färdvinklar, höjder och 
hastigheter, vilka utgjorde de ledtrådar försöksdeltagarna hade för att 
bedöma vilket objekt skulle kollidera med det egna flygplanet. Dessa 
flygande objekt ändrade också storlek beroende på hur långt ifrån de 
befann sig i förhållande till mitt eget flygobjekt (flygplan). Mindre 
storlek för objekt som befann sig längre bort och större storlek för 
objekt som befann sig närmare det egna objektet (som inte ändrade 
storlek). 
Laborationen började med att försöksledaren berättade om 
laborationens olika moment och aspekter så som tid, händelseförlopp 
och på vilket sätt jag skulle svara. Laborationen delades i två delar. 
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Den första delen bestod av övningsuppgifter som enligt försöksledaren 
hade för syftet att ge försöksdeltagaren tid att hitta rätt på knappar och 
bekanta sig med simuleringen. Den andra delen bestod av själva testet 
som omfattade 40 st. flygövningar.  
Det använda svarsverktyget var ett vanligt tangentbord där 
svarsknapparna markerades med en pappersremsa som indikerade 
knapparnas tilldelade färg. På pappersremsan presenterades 
flygobjektens färger i textform dvs. texten ”röd” stod på knappen som 
tilldelades färgen röd osv. (se fig. 3). 
 

 
 
På skärmen kunde jag se marken och olika mönster som simulerade 
berg och andra terrängegenskaper, marken hade en grön färg. Över 
horisontlinjen dominerade den blåa färgen vilken simulerade himlen. 
Perspektiven till de flygande objekten (inklusive mitt) hade en så 
kallad exocentrisk synvinkel vilket innebär att försöksdeltagaren ser 
de flygande objekten ifrån en högre position dvs. att jag fick se de 
flygande objekten uppifrån.  

Fig. 3. Bilden visar hur pappersremsan med färgernas namn placerades över 
tangentbordet och hur det gick till när försökspersonen lämnade sitt svar efter 
att ha identifierat det kolliderande objektet genom att trycka på rätt tangent. 
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När övningen började fick jag ”flyga” några sekunder tills bilden 
stannade. Försöksdeltagarna fick inte styra flygplanet själva, dessa 
hade en förprogrammerade kurs. Under de sekunder flygövningen 
kördes fick jag se de andra flygande objekten röra sig i olika höjder, 
hastigheter och riktningar. Under den tid fick jag bedöma vilket av 
dessa objekt som hade en kollisionskurs mot mitt eget flygande 
objekt. Efter att flygsimulationen hade stannat försvann alla objekten 
från skärmen, enligt försöksledaren för att inte ge försöksdeltagaren 
tid att fortsätta med uppskattningen av det kolliderande objektet. Efter 
det fick jag några sekunder för att svara innan nästa flygsimulation 
startade. Under svarstiden letade jag på tangenten med den rätta färgen 
som matchade färgen av det flygande objekt jag hade pekat ut. Svaren 
så som reaktionstid, fel och rätt svar registrerades och lagrades 
automatiskt  
Efter att ha svarat gav övningsprogrammet feedback på det svar jag 
hade valt. Det vill säga att jag direkt fick veta om det objekt jag hade 
pekat ut var det rätta objektet eller inte. Det fanns bara ett enda objekt 
som hade kollisionskurs mot mitt flygande objekt. Sedan startade en 
ny övningsuppgift automatiskt, dessa uppgifter var mellan 15-20 st. 
till antal.  
Huvudtestet bestod av 40 st. flygövningar vilka indelades i två 
grupper, 20 st. uppgifter i varje grupp. När det riktiga testet kördes 
skilde sig vissa saker från övningsuppgiften. En sak var att efter varje 
svar fick jag ingen feedback. En annan sak var att första gruppen av 
flygövningar bestod av flygande objekt utan ”dropp-lines”. Dropp-
line är en vertikal linje som går från det flygande objektet ner till 
marken och som ändrar längd beroende på terrängen och på höjden av 
det flygande objektet. Den andra gruppen övningar hade flygande 
objekt med ”dropp-lines” (se fig. 4). Anledning till detta var, enligt 
försöksledaren, att kunna jämföra dessa två grupper med varandra. 
Detta var också ett av huvudsyftena kring försöket. 
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Försöksledaren tog hand om de praktiska och eventuella problem som 
kunde uppstå under försökstillfällena. Laborationen tog ca. 15-20 
minuter att utföra.  

Fig. 4. Visar hur uppgifterna, med och utan dropp-lines, såg ut på skärmen. 
(Efter Alm, m.fl., 2003, s. 2) 
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Kritisk analys och tolkning 
Tolkningen och analysen kommer att grundas på informanternas 
(InfoGr) gemensamma och enskilda uppfattningar och inställningar 
kring ämnet. Svaren från gruppens medlemmar kommer inte att 
hänvisa till några namn för att få en viss anonymitet i samband med 
hänvisning till specifika uttalanden. Samtidigt och för att kunna skilja 
mellan gruppmedlemmarnas egna uppfattningar och inställningar 
kommer en särskild benämning att användas (A, B och C) för varje 
individ. Detta bedöms underlätta läsarens avskiljning mellan 
gruppmedlemmarnas gemensamma och individuella uppfattningar. 
Denna åtgärd anses också underlätta läsarens fokusering på de olika 
uttalandena och inte på de olika befattningarna (forskare/student) 
gruppmedlemmarna har vilket kan påverka läsarnas inställning till ett 
specifikt uttalande eller gruppmedlem. Jag är medveten om att 
invändningar kan göras mot denna åtgärd då det kan tyckas att denna 
studie grundar sig på människors uttalande (studenten i detta fall) som 
inte har den kunskap eller erfarenhet som krävs för att dra några 
betydande slutsatser. Invändningen anser jag vara motiverad samtidigt 
som jag är medveten för ovanstående risk. Däremot även om vissa 
uttalanden framförs av en mindre erfaren person inom området, så 
togs det alltid gemensamma beslut i samband med experimentdesign 
vilka föregick av en kollektiv analys och diskussion, vilket jag anser 
gav de mer erfarna gruppmedlemmarna tillfälle till invändningar och 
på det sättet styra experimentet.   
Eftersom denna studie grundas på observationer av en grupp personer 
i samband med design, utformning och utförande av ett experiment 
kommer InfoGr:s eget sätt att arbeta, fatta beslut och designa och 
utföra det specifika experimentet också att analyseras och tolkas. För 
ändamålet kommer detta kapitel att indelas i fyra delar vilka utgörs av 
fyra huvudsakliga problemområden. Under varje del kommer olika 
aspekter som rör varje problemområdet i samband med InfoGr:s egna 
målsättningar och syften med experimentet att tolkas och kritisk 
analyseras. Problemområdena kommer att följa nedanstående 
indelning: 
 

1) SA. 
2) Försöksdeltagarna. 
3) Försöksgenomförande. 
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4) Behovet av att sammanföra kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetoder. 

 
Grunden för denna indelning ligger i det egna intresset att kunna visa 
på att det finns ett behov, för försöksdesign, att förena det nuvarande 
tillvägagångssättet för forskning med erfarenheter från etnografiska 
studier och kvalitativa analysmetoder i samband med kvantitativ 
experimentelldesign.  
 

Om SA 
Vad det gäller InfoGr:s uppfattning om SA visade det sig att samtliga, 
på frågan om hur de skulle definiera SA, svarade med liknande svar, 
där den grundläggande utgångspunkten hittades i Endsleys (1995a, 
1995b, 2000) forskningsarbete och teorier om SA. Samtliga hänvisade 
t.ex. till Endsleys (1995a, 2000) modell för att summera de processer 
och nivåer som bygger upp SA. 
 

”Så som jag ser det handlar SA om att ha en god 
uppfattning om den aktuella situationen. Var saker och 
ting befinner sig, var jag själv är någonstans och att 
kunna förutsäga var de kommer att befinna sig i 
framtiden och hur de kommer att agera. Det är min 
uppfattning av SA, att man skall veta hur det ser ut just 
nu och vad skall man ändra om en viss tidsperiod […] 
När jag säger SA menar jag nog så som Endsley har 
definierat” (A). 
”SA är för mig ett bredare begrepp så att det kommer 
in flera komponenter i. Jag är perceptionsforskare så 
jag tittar ofta på hur det perceptuella systemet fungerar 
i en specifik miljö och jag bedömer perceptions biten 
som en del i SA. SA syftar oftast på att ha förståelse 
för vad som har hänt, vad som händer just nu och 
predicera framtiden. […] Oftast är det Mica Endsley 
som är den mest känd på området. Men SA är för mig 
ett dynamiskt förlopp där det handlar både om att tolka 
dåtid sätta in den i nutid och från den information man 
har predicera framtiden. Men jag tycker att det är så 
svårt att definiera eftersom den är så stor. Det är många 
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som har definierat det på två eller tre rader men för mig 
är det ett oerhört stort begrepp” (B).  
”I princip så faller vi tillbaka på Mica Endsleys 
definition med de här tre nivåerna av SA. Vi ser det 
som ett fenomen som innehåller de tre nivåerna Mica 
Endsley talar om. […] Vi försöker bryta ut 
komponenter i SA. Hur många komponenter består SA 
av? Det har vi inte klart för oss. Men man kan då vara 
ganska säker på att den typ av mått som vi har i våra 
studier är en del av det” (C). 

 
Den beskrivning InfoGr ger av SA anses därmed överensstämma 
ganska väl med Endsleys (1995a, 2000) beskrivning och uppdelning 
av SA. Samtliga talar om vilka processer som ligger bakom SA och 
indelar dessa på samma hierarkiska sätt som Endsley gör i sin modell 
av SA. SA, skriver Endsley (1995a, 2000), är ett resultat av tre 
samverkande processer (perception, förståelse och förutsägelse) 
rangordnade i en stegliknande modell innehållande tre nivåer. På 
motsvarande sätt går det att anta att de processer gruppmedlemmarna 
beskriver och hänvisar till, så som perception, tolkning och förståelse, 
är av en intern och mental natur där strukturen för hur dessa processer 
är organiserad tillskrivs ett internt mentalt system (eller modell).  
Utifrån denna utgångspunkt försöker sedan InfoGr mäta olika 
förhållanden kring SA för att bl.a. öka kunskapen om vissa 
perceptuella bedömningar. Studieobjektet identifieras därmed som en 
process eller nivå, i modellen av SA, vilket InfoGr har för syfte att 
beräkna och undersöka.  
 

”Vi har ju använt oss av 3D bäring som ett mått. Man 
kan ta höjd vi ska kanske nästa försöksomgång titta på 
prediktions- och kollisionspunkt och sådana saker. Och 
allting är ju något slags delmängder av totala SA […] 
grunden är ju egentligen att vi vill se olika mått på SA” 
(C). 
”Det vi testar i försöksscenen är just väldigt 
grundläggande perceptuella funktioner För den 
tekniska biten funderar man mycket på exakt hur det 
skall mätas vilka [grejer] går att mäta” (A). 
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”Det sista försöket, i det du har varit med, handlar om 
att predicera framtiden. […] du sitter och observerar 
eller gör rena perceptuella bedömningar, vilken är 
högst vilken är lägst osv.” (B). 

 
Återigen går det att konstatera att detta överensstämmer med det 
metodologiska tillvägagångssättet Endsley (1995a, 1995b, 2000) 
föreslår för att mäta SA. Endsley (1995b) poängterar vikten av att 
mäta SA med hjälp av perceptuella aktiviteter, genom vilka fasta 
empiriska resultat kan fastställas. Gruppens fokus på att hitta fasta 
empiriska resultat kan då jämföras med andra undersökningar inom 
forskningsområdet som de gjorda av Svensson, m.fl. (1997) och 
Svensson och Wilson (2001), där dessa studier fastställde ett samband 
mellan pilotens prestationsförmåga och SA genom att utsätta dessa 
piloter för olika nivåer av informationskomplexitet där perceptuella 
uppgifter användes och perceptuella mätningar gjordes. Likaså 
försöker InfoGr, genom sitt experiment, ta fram fasta mått på 
förhållanden kring SA, genom att bl.a. beräkna försöksdeltagarnas 
prestation. I detta fall handlade det om att tolka den information som 
presenterades på skärmen för att sedan kunna avgöra (förutsäga) vilket 
objekt som skulle kollidera med det egna. Måttenheterna var bl.a. 
antal rätta svar och reaktionstid vilka ansågs av samtliga 
gruppmedlemmar vara ett bra mått på den förståelse och uppfattning 
försöksdeltagaren hade av den simulerade situationen.  
Prestationsdata i samband med perceptuella uppgifter är ett ständigt 
återkommande inslag i Endsleys (1995a, 1995b, 2000) arbete, där hon 
påstår att denna måttenhet visar på ett handlingssätt (beteendemönster) 
som motsvarar det uppnådda SA-tillståndet hos en pilot. Ju bättre en 
pilot presterar desto bättre är SA-tillståndet hos denne pilot, eftersom 
SA är det tillstånd som ligger bakom pilotens prestation (Endsley, 
1995a, 2000; Pew, 2000). Ett mått på denna prestationsdata är t.ex. 
marginalen för fel när en pilot utför en uppgift (Endsley, 1995a, 
2000).  
Kunskap, i form av erfarenhet eller utbildning, är inte heller ett 
problem för hur SA skall undersökas, eftersom kunskap inte anses 
påverka själva processen då SA byggs upp (Endsley, 1995a, 2000).  
 

”Det beror lite på frågeställningen om det är en mer 
perceptuell frågeställning då finns det ingen anledning 
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att tro att det skall vara någon skillnad på en pilot och 
en student. Perceptuella systemet fungerar antagligen 
ganska lika” (B). 

 
Det framträder ganska tydligt hur InfoGr har koncentrerat sig på att 
undersöka perceptuella aktiviteter genom att mäta försöksdeltagarens 
prestationsförmåga, vilket anses vara objektiv data och kunna ge ett 
bra mått på försöksdeltagarnas förståelse för den specifika uppgiften.  
 

”Vi har valt att titta bara på objektiva performance data 
och försöker se mönster i det” (C).  
”[…] vi har tagit bort allting som är egentligen 
kunskapsspecifik som t.ex. man styr inte flygplanet 
själv, man skall tänka att det är en distraherande 
faktor” (A). 
”Vi försöker ofta lägga upp sådana experimentet så att 
vi inte är så beroende av utbildning osv.” (B). 

 
Här går det att se ett tydligt mönster när det gäller för InfoGr att 
bedöma kunskapsspecifikt kunnande och strävan att styra 
experimentet och frågeställningen till den perceptuella aktiviteten 
InfoGr vill undersöka. InfoGr har därmed medvetet tagit bort ett 
störande moment och samtidigt bedömt att specifik kunskap och 
erfarenhet inte påverkar prestationsförmåga hos försöksdeltagarna och 
därmed inte påverkar förloppet för den studerade processen. InfoGr:s 
egna uppfattningar kring prestationsförmåga och specifik kunskap kan 
därmed med säkerhet anses överensstämma med Endsleys (1995a, 
2000) beskrivning av funktionen som specifik kunskap och erfarenhet 
har under processen då SA byggs upp.  
 

Val av försöksdeltagare 
Som det visades tidigare ansåg InfoGr att specifik kunskap och 
erfarenhet inte var viktiga i samband med detta experiment då syftet 
var att registrera och mäta perceptuella bedömningar.  
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”Det vi har testat här är om tillförandet om dropp-lines 
kan ge någonting rent prestandamässigt eller om man 
kan lika gärna ta bort de [dropp-lines]. Tanken är att 
det här skall vara så pass grundläggande grejer att det 
inte skall spela någon roll [om försöksdeltagarna] styr 
inte flygplanet själva […] det är en distraherande faktor 
för de som inte är vana att flyga. Man löser inga 
yrkesrelaterade uppgifter där det skall vara rena rama 
bedömningar” (A). 
”[…] vi begär inte subjektiva uppfattningar utan vi 
tittar enbart på performance. I alla fall objektiva mått. 
Folk gör ju sitt bästa i de här situationerna för att man 
vill ju ha så bra resultat som möjligt” (C).  
”Vi försöker skala av och få kontroll på den variabel vi 
är intresserade av” (B). 

 
Detta gjorde att valet av försöksdeltagare föll på studenter som inte 
hade pilotutbildning vilket tycktes var en fördel då dessa personer inte 
kunde jämföra den testade flygsituationen med riktiga flygsituationer 
eller gränssnitt.  
 
Studenter 
Valet av studenter grundades på olika praktiska och ekonomiska 
aspekter.  
 

”Studenter är lättare att få tag i och billigare att betala” 
(B).  
”Det är bra att kunna köra på billiga försöksdeltagare 
[på frågan om studenter som försöksdeltagare]” (A). 

 
Men framförallt för att studenter saknar pilotutbildning eller träning 
vilket ansågs kunde påverka utgången av experimentet negativt. 
Denna negativa inverkan kallades av en av forskarna för 
utbildningsbias som syftar till den negativa inställningen, attityden 
och förutfattade meningen piloter kan ha inför ny teknik och gränssnitt 
p.g.a. att piloter är vana att använda och hantera ett välkänt 
flygsystem. Denna föreställning fick också stöd ifrån resterande 
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medlemmarna av InfoGr som också menade att studenter har en mer 
öppen attityd i samband med test av nya gränssnitt och design för flyg, 
i detta fall 3D displayer.  
 

”Vi har valt att inte använda piloter. Vi vill ha folk som 
är opåverkade av utbildning på området […] utan 
utbildnings bias”(C).  

 
På frågan om det inte kan vara lika olämpligt med studenter som 
försöksgrupp, eftersom studenter kan ha en stor dataspelerfarenhet 
ifrån flygsimulator och kan därmed bedöma experimentet och grafiken 
på ett liknande sätt som erfarna piloter, tyckte InfoGr att risken var 
minimal.  
 

”Man kan ju säga att jag tror att studenterna har en 
ganska fördomsfri inställning till egentligen vilken 
princip som helst när det gäller HCI. Hur skall ett 
interface se ut så att säga. Jag menar att det finns bra 
2D och det finns bra 3D och så vidare. En student kan 
ha en stor vana från bägge typerna av miljöer men har 
aldrig tagit något slags ställning i frågeställningen 
vilket är bra eller dåligt” (C). 
”Ja, fast det beror på hur man lägger upp försöken. En 
del lägger upp försöken som spel och tittar på 
kommunikation emellan eller hur bra jag kan 
manövrera ett flygplan då har spelbanan en stor 
betydelse. Men om det är någonting du sitter och 
observerar eller gör rena perceptuella bedömningar 
[…] jag skall inte säga att det inte har någon betydelse 
men då har det mindre betydelse i alla fall” (B). 

 
När det gäller tillgång till dataspel och avancerade spelkonsoler bör 
kunna antas att de flesta studenterna (som är intresserade av att delta i 
dylika försök) redan har en avancerad speldator hemma, i vilken de 
har möjligheten att testa flygsimulatorer som är mycket mer 
avancerade, mer detaljrika och komplicerade än den flygsimulation 
försöksdeltagarna testade. Om så är fallet anser jag att risken för att ha 
använt sig av studenter som har erfarenhet av att tidigare ha använt 
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och spelat i flygsimulatorer är ganska hög. Dessa studenter kan 
därmed ha jämfört tidigare testade flygspel med experimentets testade 
flygsimulation och bedömt, i motsats till vad InfoGr antagit tidigare, 
experimentets utformning och utförande utifrån en ganska fördomsfull 
inställning som kan ha påverkat deras prestation. Det finns därför 
enligt mitt tycke en motiverad misstanke för att: 
 

– studenter verkligen förstår hur en flygsimulator (dataspel) skall 
se ut, 
– studenter förstår vilken svårighetsgrad informationen skall ha i 
en flygsimulator, 
– och att studenter har en betydande god spelvana och 
grafikkännedom som kan ha gjort att de har presterat utifrån dessa 
kunskaper. 

 
Syftet med experimentet var inte att skapa en ny avancerad 
flygsimulator utan att registrera och undersöka ”objektiva 
performance data”, ”perceptuella bedömningar, vilken är högst vilken 
är lägst” och ”grundläggande perceptuella funktioner”. Utifrån denna 
utgångspunkt anses det då vara motiverat att ifrågasätta valet av 
studenter på samma skäl som InfoGr väljer bort piloter som 
försöksdeltagare eftersom det också kan finnas utbildningsbias hos 
studenter p.g.a. deras spelvana och grafikkännedom.  
 
Piloter 
När det gäller valet att inte använda sig av piloter som försöksgrupp 
framträder, bland medlemmarna i InfoGr, en annan ganska tydligt 
aspekt som har att göra med InfoGr:s egna bedömningar, åsikter, 
uppfattningar och tidigare erfarenheter med piloter som yrkesgrupp.  
 

”Det har vi pratat också om att piloter kanske har mer 
träning i att tänka tredimensionellt [vilket tycktes vara 
en nackdel]” (A). 
”Vissa piloter är… hur skall man säga de är lite rigida i 
tänkandet, ”så här har vi haft det i tio år och det här 
funkar och varför skall vi testa en massa nya saker”. 
Så en del är lite negativa till förändring. Och det är ett 
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problem om man är för inprogrammerad för van vid ett 
system” (B). 
”Sedan kan man ju säga att piloterna, riktiga piloter, de 
har visserligen utbildning på själva flygningen men de 
har lika lite kunskap om den här 3D displayen eftersom 
de inte finns i realiteten ute i flygsystemen idag. 
Samtidigt är det så att det finns alltid en väldigt 
påtaglig konservativ inställning […] [piloter] har gjort 
på ett sätt i 20 års tid och vill inte ändra det sättet 
oavsett om det i själva verket är det bättre eller inte. 
Där har du bias. Jag har erfarenhet om att det faktiskt 
funkar på det sättet. Det mest upplysande exemplet är 
[…] när vi skulle införa elektroniska displayer […] i ett 
stridsflygplan och piloter sa att ”det här skall vi inte 
ha”. Men tack vare envishet […] så lyckades vi 
introducera elektroniska displayer. Det tog inte mer än 
en månad från det de här flygplanerna hade levererats 
till flygvapnet för att [piloterna] var fullständigt 
övertygad om att det var rätt [beslut]. Ändå hade 
piloterna envist sagt nej tidigare. […] många andra 
forskare har tyvärr inte upplevt denna problematik på 
samma sätt och därför använder sig ständigt av piloter i 
den här typen av experiment och ständigt råkar ut för 
risken att vara påverkade av utbildningsmässiga 
faktorer” (C). 

 
Ett tydligt inslag i uttalandena är det sätt varpå piloter avfärdas som 
möjliga försöksdeltagare, där det finns tydliga bedömningar och 
uppfattningar om piloter som grundas på tidigare erfarenheter och 
upplevelser. Piloter är InfoGr:s målgrupp men på grund av praktiska, 
ekonomiska och materiella skäl är det nästan omöjligt att få tag på 
piloter för ett litet experiment som detta. Här är det viktigt att påpeka 
att var och en av forskarna, som deltog i denna, studie framförde en 
önskan och betydelsen av att ha piloter som försöksdeltagare, men att 
det på grund av tid, pengar etc. inte var möjligt.  
Här tycks i alla fall finnas en anledning till som förklarar varför piloter 
inte användes i första hand i samband med detta experiment oavsett 
om det handlade om ekonomiska, tidsmässiga eller praktiska skäl. 
Vad detta kan innebära för själva utgången av experimentet är svårt att 
bedöma, men en sak går det att konstatera och det är att det finns en 
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klar gemensam uppfattning och inställning om piloter som 
yrkesgrupp. Detta analyseras närmare i avsnitt 6.3.1. 
 

Försöksdesign 
Experimentets utförande och design följde som väntat ett kvantitativt 
tillvägagångssätt. Forskaren hade en osynlig roll, inga subjektiva 
tolkningar eller bedömningar registrerades, endast statistiskt 
verifierbar data registrerades. Experimentet var hårt kontrollerat då 
InfoGr ville komma åt specifika mätbara förhållanden. Variabler (så 
som erfarenhet och utbildning) som ansågs kunna påverka 
experimentet på ett oönskat sätt eller som inte kunde styras valdes 
bort.  
Två problem, som rörde valet av viktiga och centrala delar, tycks 
enligt min mening ändå ha uppstått i samband med planeringen, 
designen och utförandet av experimentet. Det första problemet anses 
ligga kring valet av försöksdeltagarnas egna egenskaper vilket 
grundades på subjektiva tolkningar, inställningar och åsikter. Det 
andra problemet anses ligga kring valet av att använda tidigare 
experiments uppläggningar och utförandeformer, vilket jag anser har 
lett till felaktiga mappningar som kan ha påverkat experimentet i ett 
tidigt skede och därmed påverkat dess utgång. 
 
Informaternas bedömningar och tidigare uppfattningar 
Subjektiva bedömningar och uppfattningar var InfoGr följaktligen inte 
intresserade av. Frågan är huruvida denna typ av information kunde ha 
gett InfoGr ett ytterligare perspektiv, för utvärdering av resultat samt 
evaluering av designen och utförandet av själva experimentet.  
Som det diskuterades i kapitel 4, är det inte lätt eller rent omöjligt att 
som forskare vara helt osynlig, opartisk och objektiv då människor 
aldrig kan ställa sig utanför det subjektiva perspektivet (Lundh, 1999). 
Detta innebär att det kan vara svårt för InfoGr att påstå att deras 
gemensamma och individuella uppfattningar och bedömningar inte 
har påverkat utgången av experimentet, eftersom många beslut som 
fattades under experimentets designprocess grundades på tidigare 
försök, resultat och uppskattningar.  
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”Man försöker återanvända så mycket som möjligt och 
dels för att det är effektivt och å andra sidan man inte 
vill förändra experimentet så mycket i serien. 
Faktorerna som ändras skall vara så få som möjliga” 
(A). 

 
Detta handlingssätt anser jag stödjer påståendet om experimenter bias 
eller representativeness heuristic i samband med valet av 
försöksdeltagarna. Detta verkar ha gett upphov till ett problem som 
InfoGr omedvetet bidragit till när de använde sig av sina egna 
erfarenheter, uppfattningar och bedömningar när de motiverade valet 
av försöksdeltagarnas önskvärda egenskaper.  
En sådan omedveten inverkan kan ha orsakats av det bias Augoustinos 
och Walker (1994), Rosenthal (1969) och Shaughnessy och 
Zechmeister (1994) skriver om eller den heuristik Augoustinos och 
Walker (1994) och Plous (1993) talar om. Det finns grundade 
misstankar för att InfoGr omedvetet kan ha utformat experimentet på 
ett sätt som stämmer överens med deras förhoppningar om 
experimentets utgång. Det vill säga att utifrån InfoGr:s egna 
erfarenheter kan piloter som yrkesgrupp ha bedömts och 
kategoriserats på ett sätt som verkar vara representativ för hela 
gruppen av piloter. Problemet (misstanken) uppstår därmed när InfoGr 
uttalar sig om piloter som en försöksgrupp som är besvärlig då de är 
”negativa till förändring”, ”rigida i tänkandet” och har ”en väldigt 
påtaglig konservativ inställning” när det gäller att testa nya former och 
sätt att utföra en uppgift. Det framgår ganska tydligt att dessa 
uppfattningar har grundats på tidigare erfarenheter, vilket kan ha gjort 
att forskaren har skapat en förutbestämd bild om piloters egna 
kunskaper, inställningar, åsikter och uppfattningar som kan ha 
påverkat valet att ha försöksdeltagare utan pilotutbildning. 
InfoGr kände till vilka beteenden som kunde resultera från en viss 
stimulus eller en viss situation. Genom att ha använt sig av tidigare 
prövade lösningar kan InfoGr omedvetet ha påverkat utgången av 
experimentet, då dessa lösningar stämde överens med och grundades 
på de förväntningar gruppen hade innan experimentet utfördes.  
InfoGr:s strävan att hålla distraherande faktorer, så som utbildning, 
erfarenhet och specifik kunskap, borta från experimentet antar jag vara 
grundad på viljan att ha ett hårt kontrollerat experiment. Denna 
ansträngning kan ha gjort att valet av försöksdeltagarnas egenskaper 
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och valet av målgrupp styrdes av egna tolkningar, åsikter eller 
uppfattningar grundade på tidigare erfarenheter och kunskaper. 
Utifrån detta tycks det vara motiverat att påstå att här finns det en 
antydan för ett möjligt bias eller en heuristik som förklarar och 
beskriver det sätt varpå InfoGr valde försöksdeltagarna och deras 
egenskaper, samt hur de har gått till väga när de designade själva 
experimentet.  
 
Bristande mappning 
Utifrån gjorda anteckningar, observationer och intervjuer framgår en 
tydlig tendens bland InfoGr att använda tidigare experiments 
designlösningar som t.ex. hur information presenterades på skärmen 
(storlek, vinklar, färger, landskap, hastighet etc.) och sättet att 
registrera den sökta informationen (antal rätt/fel svar, reaktionstid, 
tangenttryckning och prestationsdata). 
 

”Mycket är baserade på tidigare försök”(A). 
 
En av dessa ärvda lösningar var det sätt försöksdeltagarna svarade på. 
Som det visades i figuren 3 registrerades försöksdeltagarnas svar 
genom att trycka på en tangent i tangentbordet vilken motsvarade det 
utpekade flygobjektets färg. Ett problem kan ha uppstått i detta sätt att 
svara när två olika mentala representationer för färg aktiverades och 
ställdes mot varandra. En mental visuell representation (VR) som 
aktiveras för den identifierade färgen och en mental grammatisk 
representation (GR) som aktiveras för färgens ord. När dessa två 
representationer konfronterades mot varandra uppstod en störning 
kring informationens överföringsflöde, vilket påverkade reaktions- 
och svarstiden och därmed prestationen hos försöksdeltagaren genom 
att förlänga svarstiden på grund av att VR fick omtolkas till GR (se 
fig. 5) (Stroop, 1935). 
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Stöd för att omtolkning från VR till 
GR tar tid, vilket i pressade situationer 
kan påverka prestationen hos 
försöksdeltagaren (Gazzaniga, m.fl., 
1998; Stroop, 1935), finns i de 
experiment Stroop utförde redan 1935 
och som visar på att det finns 
störningar när två mentala 
representationer, över ett specifikt 
färgbegrepp, aktiveras samtidigt och 
ställs mot varandra. Denna effekt är 
mer känd som Stroopeffekten 
(Eysenck & Keane, 1995; Gazzaniga, 

Ivry & Mangun, 1998) och syftar till den störning som observeras när 
en person utmanas att uttala den färg ett ord är skrivet på samtidigt 
som det skrivna ordet syftar till en annan färg (se tabell 2, kolumn 2).

Tabell 2 visar hur  
Stroop-testet fungerar 

(efter Gazzaniga, m.fl., 1998, 
s.98).

Kolumn 1 
Färg matchar 

ord 

Kolumn 2 
Färg matchar 

inte ord 
RÖD GRÖN 

GRÖN BLÅ 
RÖD RÖD 
BLÅ BLÅ 
BLÅ GRÖN 

GRÖN BLÅ 

Fig. 5. Figuren visar hur försökspersonen aktiverar VR och GR samt 
matchar dessa innan handling kan utföras. 
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Resultatet från Stroop-testet visar att det tar längre tid att uttala 
färgerna i kolumn 2 på grund av att innan en person uttalar den 
efterfrågade färgen läser denne ordet först vilket skapar en störning. 
Läsning är en process som aktiveras automatisk (Gazzaniga, m.fl., 
1998; Stroop, 1935) vilket gör att det tar längre tid att uttala den sökta 
färgen då en person läser ett ord först (GR aktiveras) innan denne kan 
uttala färgen det lästa ordet är skrivet på. Störningen uppfattas 
tydligare och tidsskillnaden för svarstiden mellan kolumn 1 och 2 ökar 
då försöksdeltagaren utmanas att svara snabbt (Eysenck & Keane, 
1995; Gazzaniga, m.fl., 1998; Stroop, 1935).  
Stöd tycks därmed finnas till påståendet att det använda 
svarsverktyget i experimentet gav upphov till störning vilket ökade 
reaktions- och svarstiden och därmed försämrade försöksdeltagarnas 
prestationsförmåga. Registrerade prestationsdata kan med säkerhet 
antas vara negativt påverkade av det sätt försöksdeltagarna fick svara 
och därmed påverkat utgången för experimentet negativt.  
 

Behov av kvalitativ forskningsmetodik 
Samtliga var överens om att kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder kompletterar varandra och att forskare borde 
använda sig mer av de fördelar olika forskningsmetoderna har att 
erbjuda. Det framstår ändå ganska tydligt att InfoGr inte använde sig 
av denna möjlighet, vilket de ursäktade sig med genom att hänvisa till 
deras grundläggande teoretiska och metodologiska uppfostran.  
 

”Jag ser det inte som två konkurrerande sätt, kvalitativ 
och kvantitativ, utan att jag ser det som 
kompletterande. Vi har mest använt kvantitativa data. 
Jag är fostrad på det sättet […] Men jag tycker inte att 
den ena är rätt och den andra är fel. I min värld utgår 
jag oftast från kvantitativa data men komplettera, det 
har vi inte gjort i det här fallet, men jag tycker att det är 
alldeles utmärkt att komplettera från olika typer av 
öppna frågor. Jag är inte lika hemma på det området 
men är oerhört positiv. Exakt vad vi skall göra och hur 
vi skall lägga upp det är jag osäker på” (B). 
”Vi har valt sedan en tid tillbaka ett visst spår med 
experimentell inriktning där vi testar olika design 
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lösningar […] Vi har då velat gå ner på mer 
operationella mått som kan sägas bara är delmängder i 
en SA begrepp” (C). 
”Det jag tror är att det kan vara intressant att få in mer 
spontana åsikter det kan eventuellt förklara 
konstigheter i resultatet efteråt men jag tror inte att 
man kan använda de direkt för att dra några slutsatser 
om själva grundhypotesen som man hade från början 
[…] för tre försök sedan fick folk fylla i ett 
frågeformulär och det var visserligen ganska intressant 
läsning men som inte användes tills slut för att det gick 
inte att dra några fasta slutsatser om det. Det kan väl ha 
att göra med att jag är lite mer tekniker än 
kognitionsvetare. Jag ser gärna statistiska data som 
underlag […] Men i det här fallet skulle det kanske ha 
varit intressant att få ner skriftligt vad folk hade 
kommenterat eftersom resultatet blev ganska 
intetsägande. Att man kanske där kunnat hitta 
förklaringar eller möjliga idéer om vad som gick fel, 
vad man kan förbättra till nästa gång osv. det är lite 
mer självkritik och feedback på designen, 
försöksdesignen” (A). 

 
Det verkar som att InfoGr har haft en positiv inställning till att, i en 
större utsträckning, använda sig av kvalitativa metoder men inte velat 
eller vetat hur de skulle använda dem.  
Detta stödjer studiens påstående om att det finns ett behov och intresse 
för kvalitativ forskningsmetodik. Dock har en för inrutad, allmän 
teoretisk inställning bland forskare samt ett ofta använt kvantitativt 
metodologiskt tillvägagångssätt, enligt mitt tycke, hindrat forskare att 
använda alternativa, kompletterande metoder som t.ex. etnografiska. 
Utifrån uttalandena framträder det också hur det gick till när resultatet 
från experimentet sammanställdes. Det finns dock inte något kapitel 
om hur det gick och varför, då min studie också hade en tidsram att 
följa. Det går emellertid att säga att det försök som i denna studie 
redovisas inte hade den effekt InfoGr förväntade sig, då resultatet 
visade på en tak-effekt dvs. försöksdeltagarna presterade för bra. 
Vilka orsaker som kan finnas bakom det negativa resultatet går det 
enbart att spekulera om, men det finns (i mitt tycke) i detta kapitel 
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några orsaker som kan förklara vad som kan ha orsakat försökets 
negativa utgång.  
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Sammanfattning 
Jag är medveten om att mina iakttagelser kring denna studie kan ha 
påverkats av min inställning och förförståelse för vad jag anser utgör 
mänsklig kognition. Jag är också medveten om att mina förväntningar 
kan ha påverkat min analys och tolkning på ett oönskat sätt där mina 
slutsatser kan ha präglats och påverkats av ett för personligt, 
subjektivt och icke vetenskapligt ställningstagande. Därför har jag 
försökt vara objektiv i min sammanställning genom att presentera 
informationen på ett sätt som möjliggör för läsaren att skapa sig en 
egen uppfattning om hur olika saker och ting förhåller sig kring detta 
ämne och bedöma den studerade frågeställningen utifrån detta. 
Avsikten var inte att förkasta Endsleys teorier och arbete eller den 
kvantitativ forskning som dominerar området. Men eftersom det 
verkar som att forskare allmänt har accepterat en uppfattning om hur 
SA är uppbyggt, och samtidigt styrt forskningen utifrån den, utan att i 
någon större utsträckning ha kritiserat eller omprövat teorierna bakom 
den, ansåg jag att något måste göras. Avsikten var därför att kunna 
medverka i en nödvändig och konstruktiv debatt för en utökning av 
olika ståndpunkter kring ämnet och visa att det finns användbara 
alternativa teoriansatser och tillvägagångssätt för att studera 
förhållandena kring SA. Syftet anses ha uppnåtts då inledningsvis 
visar litteraturstudien på att det finns alternativa teoriansatser som kan 
användas för att studera SA samt att det går att använda kvalitativa 
forskningsmetoder i samband med kvantitativ forskning. Här närmast 
följer en djupare beskrivning för hur den studerade teoriansatsen (DC) 
och kvalitativa studier kan bidra till en utvidgad SA-forskning.  
I följande sammanfattning jag har valt att föra en sorts diskussion där 
jag blandar egna slutsatser, de inledningsvis presenterade resultaten 
(från Del I och Del II) med förslag till vidare fortsatt arbete. 
 

SA 
Hur skall då förhållandena kring SA studeras och hur kan kvalitativa 
och kvantitativa forskningsmetoder komplettera varandra? Vad finns 
det för fördelar med att studera SA utifrån en kognitivt distribuerad 
utgångspunkt så som Hollan, m.fl. (2000) och Hutchins (1995a, 
1995b) föreslår? 
Ett förslag är att istället för att fokusera på att studera enskilda och 
förslutna processer och mekanismer kring SA, borde fokusen för 
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forskning, och i enlighet med vad Decortis, m.fl. (2000), Hollan, m.fl. 
(2000) och Hutchins (1995a, 1995b) föreslår, riktas mot att studera 
hela det sammanhang av interaktiva och sammankopplade system, 
processer och mekanismer som utgör den studerade situationen. En 
fördel med ett större studieobjekt är att processerna, mekanismerna 
och förhållandena kring studieobjektet direkt kan observeras och 
förstås i det sammanhang dessa processer är distribuerade över och 
interagerar i. Ett exempel på ett sådant sammanhang är det kognitiva 
sociotekniska systemet en cockpit utgör och som så ofta används för 
att studera SA.  
Genom att t.ex. studera hur en pilot interagerar med cockpiten görs det 
möjligt för forskaren att följa och analysera den procedur en pilot 
utför när ett problem löses eller när en uppgift utförs. Senare och med 
hjälp av forskarens analys börjar det steg för steg att träda fram ett 
mönster, ett tillvägagångssätt som skapar en bild av hur fysiska och 
kognitiva mekanismer och processer är sammankopplade och 
distribuerade över hela det kognitiva systemet. Därefter och utifrån det 
sätt en pilot väljer att agera i en viss situation kan forskaren bl.a. 
identifiera felaktigheter hos en viss procedur och urskilja vilka 
representationsstadier är nödvändiga för informationsflödet. Detta 
innebär att forskaren kan gå tillbaka till den del av proceduren som 
orsakar ett problem, bedöma hur information bättre kan processas och 
representeras, rätta till felet i proceduren/aktiviteten och skapa ett 
smidigare informationsflöde.   
Men räcker det med en forskares kunskaper om hur ett kognitivt 
system fungerar och att forskaren studerar (observerar) hur 
processerna och mekanismerna är distribuerade över det sociotekniska 
systemet (cockpiten i detta fall)? Svaret är nej, då det saknas ett viktigt 
skede i studien som behövs för att komplettera dessa iakttagelser. För 
det första måste forskaren ha en förståelse för hur information i ett 
kognitivt sociotekniskt system processas och bearbetas. För det andra, 
och som det visades i fig. 2, bör forskaren ta hänsyn till de olika 
representationsstadierna som är nödvändiga för informationsflödet och 
för att information skall förstås och användas. På det sättet kan 
forskaren skilja och identifiera de processer, strukturer och 
representationsstadier som är kopplade till systemets olika aktiviteter 
och som finns distribuerade över hela systemet. För det tredje, vilket 
också utgör det viktiga skedet tidigare nämnt, det är forskaren som har 
för uppgift att utveckla och utforma användbara procedurer/aktiviteter 
för att systemet skall fungera. Detta kräver därmed att forskaren måste 
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bl.a. veta hur det är tänkt att hela det sociotekniska systemet skall 
fungera, vilka behov användare/intressenter har av detta system och 
samtidigt själv kunna delta i systemets utvecklingsprocess genom att 
själv testa systemet och ta del av de aktiviteter som utgör det 
sammanhang systemet skall användas i. På det sättet förankras 
forskarens observationer och kunskaper om hur information skall 
representeras, tolkas och processas med ”verkliga” användare och 
”verkliga” situationer där forskarens kunskaper prövas och testas.  
Vad det gäller studier av SA och kringliggande förhållanden utgör 
ovanstående tillvägagångssätt utgångspunkten för nya möjligheter att 
studera SA då ett mer konkret förhållande bildas mellan forskare, 
studieobjekt, användare och miljön. Det är denna helhetsbild som 
forskare borde sträva efter och som Hollan, m.fl. (2000, s. 193) 
föreslår kan uppnås genom att ”Moving the boundary of the unit of the 
cognitive analysis allows us to see that other things are happening 
there”. Forskare som vet hur hela det kognitiva systemet fungerar och 
som har tagit del av de aktiviteter som utgör det sammanhang 
systemet används i bedöms härmed förstå bättre användarna av det 
designade gränssnittet samt hur olika processer och mekanismer är 
sammankopplade och verkar över hela det sociotekniska systemet och 
kring specifika aktiviteter.  
I de resultat Gibson, m.fl. (1997) fastställer i sin studie anses också 
finnas stöd för att forskare skall delta i systemets utvecklingsprocess 
genom att själv testa systemet och ta del av de aktiviteter som utgör 
det sammanhang systemet skall användas i. Studien fastställer bl.a. att 
komplicerade och svåra procedurer i samband med tidspress kan leda 
till att piloter förlorar den goda uppfattningen de har om en situation 
vilket, enligt Gibson, m.fl. ledde oftast till farliga situationer som 
riskerade flygningens säkerhet. I Gibsons, m.fl. (1997) studie tycks 
finnas belägg för ett samband mellan komplicerade procedurer, 
bristfälliga handlings- och återkopplingskedjor med den negativa 
påverkan av piloternas uppfattning av situationen (loss of SA) då 
piloterna fick fokusera en stor del av uppmärksamheten på att utföra 
den invecklade proceduren. Detta samband anses tala för ett närmare 
samarbete mellan användare och forskare då den medverkande 
forskare får, i mitt tycke, en bättre insikt för hur olika bedömningar 
och beslut påverkar systemet, användaren och miljön systemet 
används i. Slutligen anses detta sätt att arbeta och medverka i 
utvecklingsprocessen ledda till att minska riskerna för fel designade 
representationsmedier och komplicerade procedurer.  
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En liknande situation anses ha uppstått i samband med fallstudien då 
jag fick agera försöksperson. Som jag tidigare redovisat upplevde jag 
en slags störning (stress och velande) varje gång jag skulle svara på 
experimentets olika uppgifter. Om InfoGr hade varit närvarande när 
experimentet utfördes eller medverkat i experimentet hade de kanske 
kunnat observera, upptäcka och uppleva den osäkerhet och velande 
jag uppvisade varje gång jag skulle trycka på en tangent. Forskarna 
hade då kunnat redovisa för hela svarsproceduren genom att jämföra 
deras upplevelser med försöksdeltagarnas. Tyvärr kan jag inte uttala 
mig om de andra försöksdeltagarna upplevde samma störning, då jag 
inte var närvarande när dessa utförde experimentet. Emellertid anser 
jag att det gick att observera ett avvikande beteende då varje gång jag 
skulle svara flyttade jag mitt finger över de markerade tangenterna i 
en velande rörelse innan jag kunde svara och trycka på rätt tangent. 
InfoGr hade då kunnat koppla mitt osäkra beteende till deras 
upplevelser av svarsproceduren och till den del av experimentet där 
detta beteende uppstod och identifiera vilka processer och mekanismer 
som var inblandade. Därefter kunde de ha utvärderat problemets 
inverkan på experimentets utgång och gjort nödvändiga förändringar. 
Hur detta påverkade utgången av experimentet är svårt att säga. 
Samtidigt kan med stor säkerhet, och enligt Stroop (1935), sägas att 
den upplevda störningen ökade svarstiden och reaktionstiden 
samtidigt som den orsakade ett visst stressmoment som borde gälla för 
de övriga försöksdeltagarna, vilket kan ha påverkat deras prestation.  
 

Avslutning 
SA påstås härmed vara ett kognitivt fenomen innehållande processer 
som inte begränsas till den mänskliga hjärnan utan av de olika 
kopplingarna och funktionerna som kan finnas mellan olika kognitiva 
system. SA är därmed en del i ett större sammanhang/system där dess 
utgörande processer också äger rum och är distribuerade över ett 
större sammanhang/system, det sociotekniska systemet.  
Problemet med Endsleys (1995a, 1995b) perspektiv (och därmed även 
för de flesta forskarna som har studerat SA och som har använt sig av 
Endsleys teorier) är att detta perspektiv på forskning leder fram till 
resultat som redovisar en del av hela det sammanhang av interaktiva 
och sammankopplade processer och mekanismer SA är en del i. 
Problemet med dessa typer av studier, som visserligen ökar förståelsen 
för det som händer i en experimentell situation och ökar 
förutsättningarna för en förbättring av kommunikationen mellan 
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operatör och system, är att informationen oftast har en statistisk 
karaktär där informationsprocesser så som prestationsförmåga och 
mentalarbetsbelastning beskrivs i termer av megabits och sekunder 
(Flach, 1995). En generaliserbar utsaga kan dock inte göras då 
fallstudien grundas på enbart tre informanters åsikter och 
bedömningar kring ämnet. Ändå tycker jag att det utifrån redovisade 
artiklar i litteraturstudien samt mina intervjuer och observationer 
framträder ett mönster som kan sägas visa på en indikation att det är 
Endsleys (1995a, 1995b, 2000) teorier som ligger till grund för hur 
forskare studerar SA och att mycket forskning därmed bedrivs utifrån 
ett alltför kvantitativt ställningstagande.  
Vad det gäller InfoGr och det designade experimentet finns det dock i 
deras forskningsstrategi vissa inslag som kräver ett annat 
tillvägagångssätt som kompletterar deras undersökningsmetoder. Ett 
förslag är att använda en kombination av intervjuer och observationer 
i samband med försöksdesign. Ett annat förslag är att som forskare 
själv kunna testa och medverka i det designade experimentet. Dessa 
metoder kunde ha använts till att fånga försöksdeltagarnas egna 
synpunkter, bedömningar och reaktioner, vilka kunde ha gett InfoGr 
ett annat perspektiv på deras undersökning. Samtidigt kunde 
forskarens egna subjektiva erfarenheter av det testade experimentet ha 
använts för att jämföra gruppens tidigare uppfattningar och slutsatser 
om t.ex. testverktyget. En rimlig slutsats är att detta föreslagna 
arbetssätt kunde ha ökat InfoGrs förståelse för det som hände i den 
studerade situationen och hjälpt gruppen att bättre utvärdera och 
analysera de misstag som gjordes kring försöksdesignen. Och som 
Flach (1995, s. 155) väl sammanfattar det “Design of both curricula 
and interfaces must reflect the complex semantic interactions of 
natural ecologies”, vilket talar för ett tillvägagångssätt som vid design, 
och i enlighet med vad Hollan, m.fl. (2000) och Hutchins (1995b) 
föreslår, tar hänsyn till hur information flödar och representeras i det 
sammanhang forskaren är intresserad av att efterlikna och studera. 
Genom att studera informationsflödet i en cockpit går det att 
determinera den riktning information har, vilka representationsstadier 
som krävs för att information skall effektiv passera genom systemet, 
samt vilka strukturer och mekanismer som behövs för att 
informationen skall förstås (Hollan, m.fl., 2000).  
Sammanfattningsvis, och utifrån min kognitionsvetenskapliga 
ståndpunkt, mycket tyder på att SA utmanar forskare att söka nya 
forskningsmetoder utanför ramarna för en hård kontrollerad labbmiljö. 
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I likhet med hur fokusen för kognitionsvetenskapliga studier har 
förändrats, från maskin-centrerad till människo-centrerad (Clark, 
1997; Dekker, 2001a, 2001b; Hollnagel, 2002; Hutchins, 1995a; 
Norman, 1997), behövs det också en förändring av hur forskning kring 
SA bedrivs och av det sätt varpå SA har betraktats hittills. Studier av 
SA kräver att forskaren förstår det sammanhang av kognitiva 
processer och mekanismer som interagerar och finns sammankopplade 
över hela den studerade situationens kontext dvs. det sociotekniska 
systemet, eftersom SA är åtminstone delvis en kognitiv process. 
Studien visar inte enbart på att det finns ett behov av att komplettera 
den kvantitativa forskning som dominerar området med kvalitativa 
metoder utan också på att det är möjligt. En fortsatt kritisk analys och 
prövning av teorier och forskningsarbete kring SA skulle jag påstå 
enbart gynna forskningen av SA och dess forskningsområde.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 

1) Vad är viktigt för dig när du planerar ett experiment? Du kan 
gärna berätta om det experiment ni håller på med just nu. 

2) Hur viktigt är det för dig att den situation du skapar i ett 
laboratorium liknar den verkliga situationen ni försöker 
återskapa? Jag tänker på aspekter som försöksdeltagarens 
bakgrund, ålder, kön och omgivningens fysiska aspekter. 

3) Hur skulle du vilja definiera Situation Awareness (SA)? 
4) Kan du beskriva mer i detalj vilka problem försöker ni 

presentera/lösa med hjälp av denna undersökning? 
5) Skulle du kunna tänka dig att använda, eller tror du att du kan 

ha användning för, kvalitativa metoder och tekniker, som 
observation och intervjuer, för att komplettera ett experiment? 
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka, utifrån en etnografisk och kvalitativ 
ståndpunkt, möjligheten till att utöka kunskapen om Situation Awareness (SA). Forskning inom 
området har länge präglats av ett kvantitativt förhållningssätt vilket anses ha missgynnat och till 
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trenden av kvalitativ forskning och presentera en annan infallsvinkel för hur SA kan vara 
organiserat och ett annat förhållningssätt för hur forskning kring SA kan bedrivas. 
Utgångspunkten för detta försök är teorierna bakom Distributed Cognition (DC), vilka föreslår 
studien av mänsklig kognition i ett större sammanhang där hjärna, kropp och omgivning bildar ett 
kognitivt system. 
 
Resultatet från litteraturstudien visar på att det finns stöd för användningen av DC då utifrån 
dessa teorier uppstår möjligheten till att studera andra aspekter och förhållanden kring SA. 
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dominerat kvantitativt förhållningssätt samt går det att identifiera ett behov av kvalitativa ansatser 
som ett sätt att komplettera den nuvarande forskningen. 
 
Sammanfattningsvis uppvisar detta arbete indicier som tyder på att DC och kvalitativa ansatser 
erbjuder andra användbara utgångspunkter och forskningsmöjligheter för studier av SA.  
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