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Sammanfattning 

Denna studie replikerar Hutchins studie 1995 ”How a cockpit remember its 

speed”, för att undersöka skillnader och likheter i dagens cockpits. 

Syftet med studien är att ta reda på ifall dagens cockpit distribuerar 

kognitionen på samma sätt som förr det vill säga används till exempel fartbuggar 

och andra artefakter på liknande sätt. Samt att ta reda på om det har ändrats 

mycket hur detta då påverkar cockpit kommer ihåg hastighet inför landning. 

För att få reda på detta så har observationer gjorts i cockpit under 

landning. Sammanlagt så observerades sex landningar. Under dessa 

observationer intervjuades också piloterna om hur de hade beskrivit cockpits 

minne av hastigheter. 

Resultatet i studien visar att det finns mycket som fortfarande fungerar 

på liknande sätt som tidigare. Mycket har digitaliserats och man kan spekulera i 

att det ha minskat piloternas kognitiva belastning då de inte behöver utföra lika 

många handlingar som förr, medan andra saker är nästintill identiska med hur 

det såg tidigare. 
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1. Inledning 

Hutchins(1995) har tidigare gjort en studie angående distribuerad 

kognition i cockpit. Hur hela cockpiten tillsammans med piloterna arbetar, inte 

bara fokus på kognition som något som är i hjärnan utan hur hela situationen 

och omgivningen samarbetar. Studien som Hutchinsstudie gjordes år 1989 på ett 

plan som heter MD-80 och denna studie görs år 2014 på ett nyare plan som heter 

AVRO RJ-100. Syftet med studien är att ta reda på om distribuerad kognition har 

förändrats i cockpit över åren så pass mycket så att det kan bidra till ökad 

kognition. Kan det vara så att det går till på samma sätt men att saker har 

digitaliserats eller har man plockat bort mycket från piloterna och låter planet 

sköta det mesta själv? Det Hutchins fokuserade på var hur cockpit kommer ihåg 

sin hastighet inför landning och det är också det som kommer att studeras i ett 

modernare plan i denna studie. 

1.1Begreppsförklaring 

FP = ”Flying pilot” den pilot som flyger planet och håller koll på banan 

vid landning. 

MP = ”Monitoring pilot” den pilot som inte flyger. Han håller istället koll 

på instrumenten, som till exempel hastigheten. 

Buggar = Små indikatorer som placeras ut längs med hastigheten för att 

indikera viktiga hastigheter. 

Vs = Enkelt förklarat så är det stall fart vilket är den fart då flygplan 

förlorar sin lyftkraft och slutar flyga. Denna refereras till som en gul bugg med en 

säkerhetsmarginal som visualiserar med ett gult streck 

Vref = Vs multipliceras med 1,3 och är den fart man vill ligga på när 

planet når marken vid landning. 

Vfto = Hastigheten man minst måste ha för att planet ska kunna flyga 

med flaps 0. Används vid start men också vid landning ifall man måste avbryta 

landningen. 
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Flaps = Fälls ut från vingen för att skapa luftmotstånd och bromsa planet 

men det ger också planet mer lyftkraft vilket gör att man kan landa på lägre 

hastigheter. Det finns olika flapsinställningar. Det vill säga hur många grader 

man ska fälla ut. Dessa är 0,18,24,30 och 33 grader. 

Slats = Fälls ut fram på vingen för att öka lyftförmågan. Slats används 

bland annat vid landning för att kunna flyga närmare stallfarten. Det vill säga 

kunna flyga i lägre hastigheter. 

MACH = Hastighet som utgår ifrån ljudets hastighet. MACH 1 är ljudets 

hastighet. 

IAS = ”Indicated air speed” den hastighet planet håller. Denna hastighet 

visas i knop. Denna indikator kommer att refereras till som hastighetsmätare. 

 

1.2Bakgrund 

I följande stycke kommer bakgrunden till studien förklaras. Distribuerad 

kognition kommer förklaras. Sedan kommer Hutchins (1995) ”How a cockpit 

rememberits speed” att sammanfattas för att senare kunna jämföras med ett 

modernare flygplan. 

1.2.1 Distribuerad kognition 

Det som skiljer distribueradkognition mot den vanliga synen på 

kognition är tre saker. Det första är gränsen för vad som kan analyseras som 

kognition det andra är vad för andra mekanismer som kan räknas till kognition 

(Hutchins, 2000). När man observerar hur kognition fungerar vid mänskliga 

aktiviteter så kan man märka att de kognitiva processerna är distribueradeöver 

många människor, det kan också vara så att de kognitiva processerna är 

distribuerade över externa och interna samarbeten i ett kognitivt system. Ett 

tredje sätt som de kognitiva processerna kan vara distribuerade är över tid, 

resultatet från en tidigare uppgift kan påverka en senare uppgift (Hutchins, 

2000). 

Det centrala i att studera distribuerad kognition är att analysera hela 

systemet. System involverar ofta människor och artefakter där man studerar hur 

de samarbetar med varandra. Det har studerats många system, bland annat hur 

fartyg navigerar, cockpits och sjukhus (Rogers & Ellis, 1994).  Man studerar i 
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dessa fall hur systemets funktioner är distribuerade via artefakter och 

människor. Det kan vara artefakter som till exempel sjö navigations kort eller 

instrumentpaneler (Rogers & Ellis, 1994). 

Kunskapen som distribueras kan ske över flera olika medier. Det kan ske 

till exempel verbalt mellan två eller flera personer och via olika former av media 

från visuellt till auditivt (Rogers & Ellis, 1994). 

Distribuerad kognition handlar om hur vi människor representerar 

omvärlden för att underlätta vår kognition. Hur människan kombinerar externa 

och interna representationer av världen för att till exempel komma ihåg saker. 

Ett exempel på detta kan vara att man placerar trasor på varma handtag för att 

man ska komma ihåg att dessa handtag eller rör är varma och man inte bör röra 

dem utan handskar (Kirsh, 1995). 

 

1.2.2 Hutchins studie 

Hutchins (1995) gjorde en studie där han fokuserade på distribuerad 

kognition i cockpit. Han skrev då artikeln ”How a cockpit rememberits speed” i 

följande avsnitt kommer en genomgång av vad Hutchins kom fram till när han 

studerade cockpit 1995. Planet som Hutchins gjorde sina observationer i är en 

MD-80.Hutchins gjorde cirka hundra flygningar där han observerade 

distribuerad kognition i cockpit. Alla fokuserades inte på hastigheten. 

1.2.2.1 Tekniskbeskrivning 

Innan landning så förbereds all landningsdata. Detta innebär att MP ska 

kontrollera vikt, väder och vilken konfiguration på vingarna planet skall ha vid 

landning. Det finns många olika tillvägagångssätt att göra detta och det beror 

bland annat på vilket plan det är man flyger och vilket bolag man flyger för. I 

detta plan MD-80 används ett fartkort. På fartkortet (figur 1) står det en vikt och 

vilka hastigheter som ska hållas beroende på vilken vingkonfiguration man har 

valt. 
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Figur 1. Ett fartkort som användes i planet MD-80 (Hutchins, 1995). 

 

För att få reda på vilket fartkort som skall användas vid landning så 

måste piloterna veta vilken vikt planet kommer att ha vid landning. På MD-80 

planen finns det en indikator som hela tiden visar planets vikt genom att räkna 

ut hur mycket bränsle som finns kvar (figur 2). 

 

Figur 2. Indikatorn som visar hur mycket bränsle som finns i varje vinge 

och hur mycket planet väger (Hutchins, 1995). 

Sedan väljs ett fartkort som stämmer överens med den vikt man har. 

Efter det så placerar man ut buggar på de båda hastighetsmätarna (figur 3) även 

kallat för ASI (airspeedindicator). 
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Figur 3. Hastighetsmätare med buggar utplacerade (Hutchins, 1995). 

Hastighetsmätaren visar både IAS (indicatedairspeed) vilket är knop och 

MACH. IAS är på bilden 248 knop och MACH är 0,735. Den buggen som inte ser 

ut som de andra utan är intern kallas för salamonbuggen. Denna bugg är till för 

autotrotteln och är den hastigheten planet ska hålla. 

Förklaring av buggarna: 

Bugg vid 227 - Lägsta hastighet som kan hållas utan "flaps" och "slats". 

Bugg vid 177 - Lägsta hastighet som kan hållas med "slats" utan "flaps". 

Bugg vid 152 - Lägsta hastighet som kan hållas med "flaps" 15 grader 

och slats. 

Bugg vid 128 - Landningshastighet med "flaps" 40 grader och "slats" 

(Vref) 

Man förbereder ofta landningen cirka 25-30 minuter innan landning. 

Detta eftersom då har piloterna inte lika mycket att göra (Hutchins, 1995). 

1.2.2.2 Landningen 

När planet börjar sjunka och flyger under 10.000feet så måste planet 

hålla en hastighet på under 250 knop IAS. Detta eftersom här kan det komma 

större jumbojets som går ner för landning och för att det är ofta på denna höjd 

som små plan flyger. 

Vid 7000 fot så måste piloterna börja flyga med så pass låg hastighet att 

det krävs slats och flaps. Det hade då varit väldigt bra om man kunde fälla ut 

flaps en bra bit innan man kom ner till den hastighet som krävde det. Men 
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eftersom det sliter på vingen om man flyger för snabbt med flaps och slats nere 

så ska man göra det precis när man når hastigheten. Detta måste ske ganska 

exakt och här är det extra viktigt att man vet vilken hastighet man ska hålla. 

Efter detta så sjunker hastigheten hela tiden. Piloterna går nu igenom 

checklistan så att alla buggar och hastigheter stämmer på de båda 

hastighetsmätarna. 

Vid 1000 fot så sätter man den sista flapsinställningen som är 28 eller 40 

grader. 

Vid 500 fot så säger MP vilken höjd de ligger på och hur mycket över 

eller under den hastighet de ska ligga på när de landar, de håller just nu. MP 

kommer att meddela piloten om de håller en hastighet på mer än plus eller 

minus fem knop från landningshastigheten (Hutchins, 1995). 

1.2.2.3 Kognitiv beskrivning av hur cockpit kommer ihåg hastigheten och hur den 

representeras och bearbetas-utanför piloterna. 

De sakerna man direkt kan observera som påverkar hastigheten är vikt 

indikatorn som visas i figur 2, fartkortet (figur 1)som visar vilka hastigheter man 

ska hålla beroende på vikten, de båda hastighetsmätarna samt de buggar som 

placerats ut (figur 3). Kommunikationen mellan piloterna påverkar också, som 

till exempel när de går igenom check-listorna och när MP berättar höjden vid 

500 fot för piloten (Hutchins, 1995). 

Det går direkt se att fartkorten fungerar som ett långtidsminne där det 

finns olika kort som passar till olika vikter. Fartkorten kan inte påverkas utav 

något, vad piloterna eller andra gör så ändras aldrig fartkorten. Det enda som 

skulle kunna ske är att de försvinner men då finns det också beskrivet i 

manualen för planet.  För att vet vilket fartkort det är som ska användas vid 

landningen så kollar på vikten (figur 2). Viktindikatorn fungerar då som ett filter 

som visar vilket av fartkorten man ska välja. När piloterna har gått igenom 

processen med att välja rätt fartkort behöver de inte göra det igen (Hutchins, 

1995). 

Fartkortet kan direkt hjälpa till att svara på två frågor, "Vilken vikt satte 

vi?" och "Vilka hastigheter ska vi hålla när vi väger såhär mycket?". Anledningen 
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till att fartkort är väldigt bra är för att det står både hastigheter och vikt på 

samma kort (Hutchins, 1995). 

Placering av fartkortet sker så att det är synligt för båda piloterna. Det 

placerar ungefär i mitten av cockpit vilket skapar en distribuerad tillgång till 

information som kan vara viktigt vid andra processer. Det gör det också möjligt 

för båda piloterna att hela tiden kontrollera så att de håller rätt hastighet samt 

dubbelkolla så att den vikt de valde faktiskt är den vikt planet har (Hutchins, 

1995) 

Förutom fartkortet som placerats ut som agerar som långtidsminne för 

piloterna med vikten som filter så representeras hastigheten av två andra saker. 

MP läser upp hastigheten som ska hållas för FP och sedan så placeras buggar ut 

vid de båda hastighetsmätarna (IAS). När MP läser upp de hastigheter som ska 

hållas vid landning och buggas upp så skapar han en ny representation av 

hastighet och han meddelar FP att det är nu han ska bugga upp de hastigheterna 

som gäller för landningen. Till skillnad från fartkorten som är ett fysiskt objekt 

som inte ändras med tiden så är denna representation något som sker finns 

tillgänglig precis när MP säger hastigheterna. Sedan så läser FP upp de 

hastigheter som han har buggad för att dubbelkolla med MP att detta stämmer, 

här skapas ytterligare en representation utav hastigheten. Detta skapar en tydlig 

och lätt förståelig representation av hastigheten för FP. Han hör vad MP säger 

och han ser fartkortet. Han skulle också kunna kolla på MP buggar eftersom han 

också kan se MP hastighetsmätare som redan är buggad. Detta skapar en 

distribuerad representation av hastigheten i cockpit. Som möjliggör för båda 

piloterna att hela tiden kunna dubbelkolla så rätt hastigheter är 

buggade(Hutchins, 1995). 

När det sedan är dags för piloterna att ändra flaps och slats inställningar 

så har de båda två en egen hastighetsmätare som är buggad där de vet att vid 

första buggen måste man flyga på en viss flaps/slats inställning. När de ser att 

nålen i hastighetsmätaren börjar närma sig minsta manövrerings hastighet kan 

FP säga "Flaps 0". På spaken där man väljer vilka flaps/slats man ska flyga med 

står det till exempel 0 så att MP kan sätta den på 0 när FP säger det. Buggarna 

skapar då en övergång mellan hastigheten och namnet på en passande 

flaps/slats inställning som passar för den vikt som planer har just nu. Ibland 
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kräver vissa flygbolag att flaps/slats inställningen ska kontrolleras via 

indikatorer utav av båda piloterna innan de når den lägsta hastigheten för att 

kunna manövrera planet. Här är det då möjligt att kontrollera att den första 

buggen stämmer på bådas hastighetsmätare, samt att vikten stämmer överens 

med fartkortet. Att piloterna dubbelkollar saker pågår hela tiden och fartkortet 

tillsammans med buggarna möjliggör för piloterna att göra detta ofta. Piloterna 

själva har också ett minne av vilken hastighet man ska hålla beroende på vad 

planet väger. Detta minne blir uppdaterat när de kollar på fartkortet och på 

buggarna (Hutchins, 1995). 

När FP flyger så är det han som bestämmer vilka flaps/slats inställningar 

de ska flyga med. Detta eftersom FP hela tiden har ena handen på ratten och den 

andra på trotteln, Detta gör det möjligt för FP att korrigera planets riktigt precis 

innan landning, eftersom det ofta uppstår ändringar i planets gång när man 

ändrar inställning på flaps eller slats. Att piloterna har uppdelade uppgifter på 

detta sätt möjliggör för MP att hela tiden hålla koll på hastigheten (Hutchins, 

1995) 

När man börjar närma sig landningen så använder man sig utav salamon 

buggen för att hela tiden kontrollera så att hastigheten stämmer. De kollar så att 

nålen i hastighetsmätaren stämmer överens med salamon buggen. Man kan då se 

ifall planet inte håller den hastigheten som det ska. Då kan det bero på att man 

har fel inställningar eller att det beror på lokalt väder som till exempel vindbyar. 

Det är också denna bugg som MP kollar på när han säger till FP hur de ligger till i 

hastigheten. Han säger till om det skiljer mer än fem knop från tänkt hastighet, 

varför MP gör detta är eftersom FP måste hålla full kontroll visuellt på 

landningsbanan (Hutchins, 1995). 

1.2.2.4 Kognitiv beskrivning av hur cockpit kommer ihåg hastigheten och hur den 

representeras och bearbetas- hos piloterna 

När piloterna väljer vilka hastigheter de ska bugga upp så är det inte en 

minnesuppgift. Det handlar istället om att matcha vikten med vikten som står på 

fartkorten. De behöver bara komma ihåg vart man kan se vikten. Eftersom de 

alltid kollar på fartkorten som kommer de implicit lära sig vikt intervallerna på 

fartkorten. Som de sedan kan komma att använda sig utav när de ska hitta rätt 
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fartkort för den vikten planet har. När de sedan har hittat och valt rätt fartkort 

ska de läsa av hastigheterna som står på fartkortet. Piloterna är förmodligen rätt 

duktiga på att läsa, men för att göra det lättare så har man gjort de vanligaste 

hastigheterna lite större. Man har också satt en fyrkant runt Vref hastigheten för 

att göra denna så tydlig som möjligt (Hutchins, 1995). 

När de sedan ska placera ut buggarna på hastighetsmätaren så krävs det 

att de kommer ihåg vilken hastighet det är de ska bugga. De måste läsa av 

hastighetsmätaren och placera ut buggarna. Eftersom hastighetsmätaren inte har 

alla hastigheter utmärkta så måste de komma ihåg eller räkna på ticken på 

hastighetsmätaren när de placerar ut buggarna. Det blir mer komplicerat när de 

måste läsa på fartkortet och placera ut buggarna. Det finns många olika sätt de 

kan läsa detta på. De skulle till exempel kunna memorera alla hastigheters om 

ska buggas. Om det är många hastigheter som ska kommas ihåg så kan en taktik 

vara att upprepa dem för sig själv för att göra det lättare att komma ihåg 

dem.Problem som kan uppstå med att memorera hastigheterna på detta sätt är 

att andra liknande uppgifter kan göra så att man glömmer bort vilka hastigheter 

det var. Det kan då leda att man blir tvungen att byta taktik som inte kräver lika 

mycket av minnet. MP kan få ett bättre minne av hastigheterna eftersom de 

upprepas vid flera andra procedurer han eller hon utför. FP kan också få ett 

bättre minne av hastigheterna då han eller hon får dem upplästa samt att han 

eller hon placerar ut dem på sin hastighetsmätare. Det finns dock inga bevis för 

kvaliteten eller hur länge de bibehåller dessa minnen (Hutchins, 1995). 

Hastighetsmätaren ger visuellinformation om vilken hastighet planet 

håller. Buggarna som sitter på hastighetsmätaren ger en visuellinformation om 

att något ska ske vid den buggen och den hastigheten. Piloterna ”ser” de olika 

buggarna och hastigheterna som betydelser för andra saker som till exempel 

antal grader på flaps som behövs vid denna hastighet (figur 4) (Hutchins, 1995). 
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Figur 4. Visar buggarna och hur piloterna ”ser” hastighetsmätaren 

tillsammans med dessa buggar (Hutchins, 1995). 

Det är inte nödvändigt för piloterna att veta vilken hastighet buggarna 

sitter vid efter att de har placerat ut dem. Det de behöver veta som är viktigt är 

vad de olika buggarna betyder och vilka inställningar som måste användas innan 

hastigheten blir lägre än den utsatta buggen. Buggarna är ofta refererade till som 

minneshjälp för att komma ihåg hastigheterna. Men de användas för att komma 

ihåg vilka olika inställningar på flaps/slats som ska användas vid dessa buggar. 

Så egentligen fungerar inte buggarna som minneshjälp för hastigheter utan för 

flaps/slats inställningar. Det skulle gå att bestämma hastigheten och 

inställningarna utan buggarna. Piloterna skulle kunna läsa på fartkortet och 

sedan kolla på hastighetsmätaren och vart nålen i hastighetsmätaren befann sig 

för att avgöra vilken inställning på flaps/slats som behövs. Buggarna hjälper till 

att komma ihåg hastigheten vilket gör att piloterna inte behöver komma ihåg 

dem. Så att kalla buggarna för ”minneshjälp” är inte korrekt. Istället för att säga 

att buggarna hjälper piloterna att komma ihåg de rätta hastigheterna så är dom 

en del av den process som cockpiten använder för att komma ihåg hastigheterna 

(Hutchins, 1995). 
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Med hjälp av salamon buggen så behöver piloten inte hela tiden sitta och 

kolla på hastighetsmätaren. Piloten behöver inte heller komma ihåg den 

hastighet de ska hålla vid landning. Han eller hon behöver nu bara hålla koll på 

hastighetsnålen är i linje med salamon buggen. Salamon buggen fungerar alltså 

inte som minneshjälp för piloten. Det enda som krävs utav piloten är att han ska 

hålla koll på var salamon buggen sitter samt vart hastighetsnålen är. Det krävs 

att denna process vid landning inte är kognitivt krävande eftersom det är viktigt 

att man har full kontroll på landningsbanan samtidigt. MP använder salamon 

buggen på liknande sätt som FP. Skillnaden är att MP ska meddela FP när planet 

har en hastighet som ligger över plus/minus 5 knop från salamon buggen. MP 

kan göra detta genom att ta nuvarande hastighet minus Vref. Ett simplare sätt att 

tänka på denna uppgift är att använda sig utav salamon buggen. Salamon buggen 

är så pass bred att den täcker cirka 10 knop. Så ifall hastighetsnålen är utanför 

salamon buggen vet MP att hastigheten är för låg eller hög (Hutchins, 1995). 

1.2.2.5 Piloternas minne av hastigheterna 

Piloter har förmodligen någon form av minne för hastigheterna. Det 

handlar inte längre om att piloter enbart använder sig av ett internt minne utav 

hastigheterna. Visst kan det vara så att de har ett minne som ungefär vet om det 

är rätt hastighet de håller för en viss flap inställning. Men att de kommer ihåg 

vilka hastigheter de ska hålla beroende på vikten av planet är inte så sannolikt. 

Istället för att kolla på minnet som något internt hos piloten så samarbetar 

piloterna med sin omgivning vid flera olika tillfällen. De läser, skriver och pratar 

om hastigheterna i cockpit. De ändrar också hela tiden det externa och det 

interna minnet av hastigheter då planet inte alltid väger lika mycket. Ibland så 

använder piloterna nya sätt för att komma ihåg hastigheten. Ett exempel är 

salamon buggen, där piloterna kolla på bredden av den. Ifall hastighetsnålen är 

utanför bredden så skiljer det mer än 5 knop. Salamon buggen var aldrig tänkt 

att fungera såhär. Anledningen till att den exakt täcker 10 knop är att den max 

ska täcka en siffra på hastighetsmätaren oberoende av vart den sitter 

någonstans. Bredden är inte specificerad någonstans, utan används av piloter på 

ett sätt som inte designers hade tänkt på tidigare (Hutchins, 1995). 
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Uppgiften piloterna har är att de måste matcha hastigheten med 

konfigurationer av planet för att kunna manövrera det. Flaps kontrolleras genom 

att man flyttar spaken som ändrar de olika de olika graderna på flaps. 

”Flapsspaken” ska sedan ligga i linje med den markering som markerar den 

graden man vill ha på flaps, de graderna man vill ha är de graderna FP säger att 

det ska vara. FP säger detta vid ett passande tillfälle när hastighetsnålen börjar 

närma sig ett område på hastighetsmätaren där en ny konfiguration krävs. De 

olika områdena på hastighetsmätaren är utmärkta med buggar. Buggarna är 

utplacerade genom att man läser av fartkortet och placerar ut buggarna vid rätt 

hastigheter. Fartkortet väljs genom att man jämför vikten på planet med den vikt 

som står på fartkortet (Hutchins, 1995). 

Cockpitsystemet använder sig utav många olika medier för 

representation. Medierna har väldigt olika egenskaper. Fartkortet fungerar som 

en mer permanent representation av hastigheten. Den talande representationen 

är bara tillfällig och finns enbart under den specifika tiden någon talar om 

hastigheten. Sedan så sparas minnet för hastigheterna med hjälp av 

fartbuggarna. Piloternas minne är självklart inblandad i processen men till vilken 

grad är oklart. I den miljö där de arbetar blir de hela påminda om vilka 

hastigheter som ska buggas upp (Hutchins, 1995). 

Fartbuggarna hjälper till distribuera kognitiva uppgifter i det sociala 

rummet. För en ensam pilot så innebär det att han eller hon inte behöver 

fokusera så mycket på att kolla på hastighetsmätaren för att avgöra hur 

hastigheten förhåller sig till Vref hastigheten. När två piloter flyger så fungerar 

buggarna på liknande sätt. FP kan fokusera mer på planet och landningsbanan, 

medan MP kan hålla kolla på hastigheten och hur hastigheten förhåller sig till 

Vref och andra instrument. MP kan då omvandla denna visuella information om 

hastigheten som han får genom att kolla på hastighetsmätaren till en auditiv 

form till FP (Hutchins, 1995). 

Fartbuggarna gör så att det går att fördela de ansträngande kognitiva 

delarna över tid. De tillåter piloterna att hitta rätt hastigheter och 

konfigurationer under en tid där de har lite att göra. Resultaten från detta kan de 

använda sig av senare när de har mycket att göra. Piloten minne fungerar också 

över tid men inte på samma sätt som fartbuggarna. Sannolikheten för att en 
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fartbugg som är rätt placerad ska glömma bort sitt värde är inte lika stor som om 

att piloten glömmer bort det rätta värdet. Eftersom en fartbugg är ett fysiskt 

objekt finns den kvar även vid senare tillfällen och påverkar inte av andra 

distraktioner eller förseningar som hade påverkat pilotens interna minne 

(Hutchins, 1995). 

 

 

1.3Syfte 

Målet med studien är att studera huruvida om cockpit har sedan Hutchins 

gjorde sin studie, så att det idag finns en skillnad när det gäller distribuerad 

kognition i cockpit. 

 

Studien syfte är att replikera Hutchins studie ”How a cockpit 

rememberits speed?”, i ett modernt plan för att hitta skillnader och likheter. 

 

 Fungerar cockpit på samma sätt som i det plan Hutcins gjorde sin studie? 

o Har vissa funktioner, som förr sköttes av piloter, digitaliserats? 

o Vilka skillnader och likheter finns det gentemot Hutchins studie? 

 

1.4Avgränsningar 

Antal observationer som gjordes, det vill säga antal landningar som 

observerades begränsades till sex stycken. Den största faktorn varför inte mer 

landningar observerades var tidsaspekten men också för det var svårare att hitta 

passande flygningar än väntat. Det var också samma andrepilot med på varje 

flygning som observerades, detta var något som man tog beslut om i början av 

studien då det var MP som ordnade biljetterna, och gjorde det möjligt att sitta i 

cockpit. 

 

1.5Metod 

Studien bygger på en etnografiskmetod där observationer och intervjuer 

är de huvudsakliga källorna. 
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1.5.1 Observationer och intervjuer 

Under observationen inför och under varje landning skrev enbart 

punkter ner för att inte tappa fokus på vad piloterna gör. Fältanteckningarna 

byggdes senare ut direkt efter landning (Emerson et al., 2011). Efter varje 

flygning färdigställdes anteckningarna (Emerson et al., 2011). 

Eftersom det är en väldigt trång miljö man satt när man observerar så 

används en iPad för att göra fältanteckningarna. Detta eftersom det är mycket 

lättare att föra anteckningar på en iPad vid turbulens som kan uppstå vid 

landning. Att använda sig utav en iPad gör det möjligt att fota det som observeras 

vilket bidrar till en mycket mer informationsrik beskrivning än om man hade 

använt sig utav papper och penna (Riddle.R, 2011). 

Intervjuerna gjordes i cockpit då intervjufrågorna bestod av funderingar 

och oklarheter som dök upp under och efter observationen. Eftersom det var ett 

väldigt komplext system som observerades så var intervjuerna ett måste för att 

förstå hur cockpit fungerade. 
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2. Tekniskbeskrivning 

All teknisk beskrivning av planet kommer ifrån manualer som används 

när piloterna lär sig hur planet fungerar, samt från observationer och intervjuer 

med piloterna och även en guidad genomgång av cockpit på marken.Den guidade 

genomgången av cockpit bestod av att piloterna förklarade vad som skulle ske 

under landningen. De simulerade en landning och förklarade hur de gjorde för 

att bestämma rätt hastighet. 

Denna tekniska beskrivning är så som piloterna hade förklarat hur det 

fungerar när hastighet bestäms inför landning. Planet som beskrivs är en AVRO 

RJ-100. 

2.1 Flygdata 

 

Figur 5. Visar färddator där bland annat nuvarande vikt på planet 

står(GW - gross weight), samt bränslets vikt(Fuel). 
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Vikten visas på denna skärm (Figur 5). Man ser här vilken vikt planet har 

just nu. På bilden så har planet en vikt på 35.3 ton, bränslet just nu väger 2,4 ton. 

ESGG står för Göteborg som var destinationen, man kan där se att beräknad 

mängd bränsle vid landning är 2,1 ton. Man väljer då alltså fartkortet 35 ton 

eftersom man kommer att landa med 35.1 ton. Skulle det ändra sig så att det drar 

mindre bränsle och man hamnar på en GW på 35,1 ton så väljer man fartkortet 

för 36 ton. Detta eftersom man alltid avrundar uppåt på grund av säkerhetsskäl. 

Innan man påbörjar flygning så matas bränslevikt, antal passagerare och antal 

bagage in. Denna information matas in i systemet via en surfplatta som piloterna 

har bredvid sig. Sedan så räknar planet själv ut vikten. Den enda vikten som 

förändras kommer att vara bränslet. 

2.2 Speedcard (fartkort) 

 

Figur 6. Speedcard (sv. fartkort) samt inställningen för buggar. 

Fartkortet (Figur 6) är det häfte som kan ses på högersida av bilden. 

Fartkortet placeras ut ungefär i mitten av instrumentpanelen precis jämte 

inställning för buggar. Ett fartkort ser ut som på bilden ovan och det visar vilken 

hastighet man ska landa med beroende på vilken "flaps" inställning man väljer. 

Flapsinställningarna kan vara 0,18,24,30 och 33 grader. Desto mer grader desto 

lägre fart måste man ha in på banan. Vilka flapsinställningar man väljer är upp 
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till piloten. Desto mer grader man väljer desto fortare kommer planet stanna. 

Man vill ofta stanna så snabbt som möjligt speciellt om vädret är dåligt eller 

banan är hal. Det handlar också om vart man ska taxa in. Man vill gärna komma 

långt in på banan så man slipper taxa så långt. Varför man vill göra detta är för 

att man vill vara använda så lite bränsle som möjligt för att vara ekonomisk. 

Normalt så brukar man landa med flaps 33 grader , det vill säga största möjliga 

flaps för att sänka hastigheten så fort som möjligt. Vilken inställning som 

kommer landas på och sedan buggas upp bestäms innan man börjar sjunka i 

höjd. 

2.3 Buggar och hastigheter 

 

Figur 7. Hastighetsmätaren i vänsterkant. Buggarna visas som vita 

punkter. 

Buggarna är utplacerade på vänster sida av skärmen där man se 

hastigheten. Man placerar enbart ut två buggar manuellt.  Den första buggen man 

placerar ut är den hastighet som man bör ha när man landar med en viss flaps 

inställning, denna hastighet kallas för Vref. Den andra buggen man placerar ut är 

en bug som indikerar den hastighet man lägst kan hålla för att dra tillbaka flaps 

till 0 grader denna bugg kallas för Vfto. Dessa buggar visas på skärmen som vita 

prickar precis jämte den hastighet som är buggad. Andra buggar placeras ut 

automatiskt. En sådan bugg är det gula sträcket på vänster sidan där man se 
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hastigheten. Det sträcket betyder att detta är den lägsta farten som kan hållas för 

att planet ska flyga med de nuvarande inställningarna på planet. Inställningar på 

planet kan till exempel vara flaps. Denna bugg kallas för Vs och är alltså 

stallfarten, vid denna fart slutar planet flyga. Vs kan planet beräkna själv. En 

varningsröst säger "Warning!" när man når det gula sträcket. Sträcket är där för 

att det ska finnas en marginal innan planet tappar sin lyftkraft. Detta händer vid 

den gula punkten. 

2.4 Hastighetsinställning 

 

Figur 8. Här ställer man in vilken hastighet planet skall hålla när det går 

på autopilot. 

Hastigheten ställs in via en ratt som sitter mitt i planet tydligt för båda 

piloterna. IAS står för "Indicated air speed" och det är denna hastighet som visas 

på hastighetsmätaren senare. Hastigheten som ställs in är autopilot hastigheten 

och den använder man hela vägen ner på banan. Det finns möjlighet att landa på 

autopilot med det gjordes aldrig under de observerade tillfällena. Efter man har 

nått en viss höjd så piloten över och landar manuellt planet. 
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2.5 Normal landning 

Vanligtvis så sänker man farten till 250 IAS (indicatedairspeed) vid 

10,000 fot. Man kan ibland få en så kallad "fast approach" vilket innebär att man 

inte behöver sänka farten vid 10,000 for utan man kan sjunka snabbt ner till 

8000 fot här sänker man dock hastigheten eftersom här är det väldigt stor risk 

för fåglar. Det är alltid tornet som bestämmer om man får ta en fast approach, 

kan vara så att det är väldigt lugn trafik eller att plan som kommer efter måste 

landa och man behöver få ner planet snabbare. 

Ibland kan tornet också gå in och bestämma vilken hastighet man skall 

ha vid inflygning. Detta beror också på information som tornet har om andra 

plan i närheten osv. Det kan till exempel vara så att de säger "set speed 180" och 

sedan ber de än att gå ner till 160. 

Innan landning läser MP upp en checklista. Denna checklista sitter 

placerad på ratten för att man alltid skall ha den nära till hands och inte tappa 

bort den. Alla checklistor kontrolleras av båda piloterna. Den ena läser oftast upp 

den medan den andre bekräftar att det som lästs upp stämmer. 

Efter detta så följer man buggarna som är utplacerade. Vref är den lägsta 

farten man ha för att landa. Man siktar alltid på att landa på Vref och vid tröskeln 

som är 50fot över landningsbanan så siktar man på att hålla Vref+7 knop. Enda 

gången man inte väljer att landa på Vref är när det är "windsheers" vilken är 

starka vindpustar eller vindbyar. Här går då piloten in och sätter en högre 

hastighet än det som står på fartkortet. Det finns en algoritm man använder sig 

utav för att bestämma hur mycket högre hastighet man ska hålla. Dock får man 

max landa med en hastighet som är Vref+15 knop. Är det inte möjligt för att 

vindarna är för starka får man inte landa, utan åka runt och i värsta fall så får 

man åka och landa på en annan bana. 
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3. Analys 

Redovisningen av analysen kommer att ske i samma ordning som 

Hutchins studie. Först kommer en analys göras om hur kognitiva processer 

representeras och bearbetas utan piloterna att beskriver, sedan kommer det 

beskrivas utifrån piloternas perspektiv, för att till sist analysera piloternas eget 

minne av hastigheterna. 

3.1 Kognitiv beskrivning av hur cockpit kommer ihåg hastigheten och hur 

den representeras och bearbetas-utanför piloterna. 

De sakerna som påverkar vilken hastighet och vilka flaps man landa på 

är för det första hur mycket planet väger (Figur 5). När man vet hur mycket 

planet väger så väljs ett fartkort som passar till vikten (Figur 6). Fartbuggarna 

som placeras ut vid hastighetsmätaren (Figur 7). När man senare börjar ändra 

flaps inställning så kommer FP att säga ”Speed --- Flaps 18” till exempel och MP 

säger då ”Speed checked, Flaps 18 selected”. Den gula buggen som placeras ut 

automatiskt av planet ändras hela tiden beroende på vilket inställning av flaps 

man använder. Den gula pricken är stallfarten och planet slutar där flyga med 

nuvarande flaps inställningar. 

3.1.1 Fartkort 

I cockpit kan fartkorten antas agera som långtidsminne. De finns alltid 

med. Eftersom de är ett fysiskt objekt är det väldigt osannolikt att det blir 

förändrat och förlorar informationen som de har. Med hjälp av fartkortet kan 

piloten snabbt se vilken vikt som passar till rätt hastigheter. Man väljer sedan ett 

fartkort som matchar den vikten planet har. Efter att fartkortet har valts så 

placeras detta ut i mitten av planet. Placeringen är tydlig för båda piloterna. Att 

placera fartkortet i mitten av planet så att båda piloterna kan se det bidrar till 

distribuerad kognition i det sociala rummet. Här kan båda piloterna få visuell 

information om vilken hastighet de ska hålla vid Vref. När de sedan börjar närma 

sig Vref kan båda piloterna snabbt dubbelkolla så att hastigheten stämmer 

överens med hastigheten på fartkortet. 

Buggarna placeras sedan ut av MP. Eftersom dessa buggar är digitala så 

räcker det med att MP placerar ut dem. Sedan kommer FP också att se buggarna 
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på sin display. När MP gör detta så meddelar han FP om vilken hastighet som 

buggas. FPdubbelkollar sedan detta och säger ”check”. Fartkortet är alltså en 

form av långtidsminne för cockpit som alltid finns där, till skillnad ifrån när MP 

säger verbalt vilka hastigheter han buggar upp, den informationen finns enbart 

där precis när den sägs. 

Fartkortet väljs ut långt innan landning. Man väljer fartkortet innan man 

sjunker till 10,000 fot. Fartkortet representerar då hastigheten precis när man 

sätter upp det. Fartkortet fortsätter sedan att representera hastigheten till kortet 

plockas bort. Det blir då distribution över en lång tid. 

Eftersom fartkortet är placerat i mitten av planet precis över skärmen 

där man kan se vad planet väger och vad den beräknade vikten på planet är vid 

landning så kan man alltid dubbelkolla när man närmar sig landning, så att 

vikten stämmer överens med fartkortet. 

3.1.2 Fartbuggar 

Fartbuggarna markerar inte bara upp hastigheterna. De fungerar som 

visuell information om när det är dags att byta konfiguration på flaps. När 

hastigheten börjar räkna ner och närma sig en bugg som innebär att man inte 

kan flyga lägre än den hastighet som är buggad med nuvarande konfiguration. 

Denna bugg placeras ut automatiskt och en atomiserad röst säger ”Warning!” när 

hastigheten är 10 knop ifrån i denna bugg. Man ändrar konfigurationen på flaps 

långt innan man når denna bugg ochFPsäger då till exempel ”Speed --- Flaps 24”. 

Buggen representerar då bara inte en hastighet utan en konfiguration av flaps. 

När FP säger vilken flaps som ska sättas så placerar MP flapsspaken på den 

markeringen, i detta fall skulle markeringen varit 24. MP kommer sedan att säga 

”Check!” för att konfirmera att flaps är satta och att hastigheten stämmer. 

Den enda buggen som är intressant för piloterna är buggen för Vref. För 

att se att de håller rätt hastighet över tröskeln vid banan. Tröskeln är början på 

landningsbanan. Man vill då ligga på Vref + 5 för att sedan ligga på Vref-7 när 

bakhjulen går i banan. 

De hastigheterna som buggas manuellt är Vfto och Vref. Varför man 

buggar Vfto som är den hastighet där man kan dra tillbaka flaps till 0 grader är 

för att ifall man måste göra en så kallad ”Go around” vilket innebär att man inte 
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landar utan lyfter igen, man vet då när man kan börja flyga på flaps 0 igen. Vref 

är den andra buggen som buggas manuellt och denna för att piloterna ska hålla 

koll på att de ligger på rätt hastighet vid banans början. 

3.2 Kognitiv beskrivning av hur cockpit kommer ihåg hastigheten och hur 

den representeras och bearbetas - hos piloterna. 

När piloterna väljer rätt fartkort så behöver de inte komma ihåg vilket 

fartkort som är till för varje möjlig vikt planet kan väga. Det handlar istället för 

piloten att matcha symboler med varandra. De måste matcha vikten på planet 

med den vikten som står på fartkortet. Det krävs dock av piloterna att de måste 

räkna ut hur mycket de kommer väga vid landning. Detta är viktigt eftersom man 

aldrig vill landa på Vref som är för låg. Detta görs genom att planet räknar ut hur 

mycket bränsle som kommer att finnas kvar vid landning (Figur 5), i detta fall så 

räknar planet med att det kommer finnas 2.1 ton bränsle kvar vid landning och 

planets nuvarande vikt är 35.3 ton där 2.4 ton är bränsle. De måste då räkna ut 

mellan skillnaden vilket i detta fall är 0.3 ton. Så fartkortet för 35,000 kilo (Figur 

6) är rätt kort. Om det senare skulle visa sig att man har 35.1 ton när man 

närmar sig landning så väljer man fartkortet för 36,000 kilo på grund av 

säkerhetsmarginaler. Man avrundar alltid vikten uppåt. 

Fartbuggarna placeras sedan ut av MP. FP säger då till MP vilken flaps 

konfiguration som ska användas vid landning. Sedan programmerar MP in den 

rätta buggen. Detta är en relativt simpel uppgift eftersom det enbart behövs 

göras en gång och fartkortets placering är precis bredvidbugginställningarna. 

Eftersom det enbart är två buggar som programmeras in är det väldigt enkelt för 

MP att göra detta. 

3.3 Piloternas minne av hastigheterna 

Trots att cockpit är ett väldigt avancerat system där mycket är 

automatiserat så måste piloterna hålla vissa hastigheter i minnet. Den gula 

buggen om innebär att piloterna inte kan flyga med nuvarande konfiguration på 

flaps är bara för som en säkerhetsåtgärd. Det är viktigt för piloterna att komma 

ihåg hastigheterna för när det som tidigast är möjligt att ändra till de specifika 

flaps graderna. Till exempel så får man inte flyga på flaps 24 om man har en 

hastighet över 180. Piloterna måste minnes detta, om de skulle flyga på flaps 24 
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vid högre hastigheter riskerar de att vingen går sönder. Men som tidigare nämnt 

så varnar systemet om man börjar närma sig gränsvärdet för lägsta hastigheten 

med en specifik konfiguration på flaps. Eftersom hastighetsmätaren är digital 

och har en ”rullande” effekt så hinner man se det gula sträcket innan man 

faktiskt når den hastigheten. Så ifall FP och MP glömt bort 

hastighetsbegränsningarna för dela olika flaps konfiguration så får de visuell 

information om när de måste byta konfiguration på flaps. När man sedan ändrar 

flaps så flyttas det gula sträcket och buggen automatiskt neråt. 

Eftersom samma procedur sker inför varje landning så blir de påminda 

om hastigheterna vid varje landning. De blir också påminda om vilka hastigheter 

det är som gäller när de går igenom checklistor. Som men alla checklistor som de 

går igenom så bekräftar båda piloterna att allt som står på checklistorna 

stämmer. 

Fartbuggarna som placerades ut långt innan landningen var påbörjad 

tillåter FP att fokusera på landningsbanan vid landning. Medan MP kan hålla koll 

på instrumenten. Vid hårt väder kan det vara svårt att hålla rätt hastighet vid 

landning. Då säger MP till exempel ”Vref + 10” och fortsätter att ge FP auditiv 

information om hastigheten. MP omvandlar alltså informationen från visuell 

information till auditiv information vilket tillåter FP att inte släppa fokus på 

planets bana. 

4. Resultat 

I denna del av rapporten kommer frågeställningen besvaras. Finns det 

några likheter eller skillnader gentemot Hutchins studie 1995? Fungerar cockpit 

på samma sätt? Har mycket digitaliserats? 

4.1 Skillnader och likheter 

Det går tydligt att se att cockpit har förändrats. Mycket som var analogt 

har blivit digitalt. En del saker som piloterna var tvungna att göra innan sköter 

planet nu själv. Ett exempel på vad som har digitaliserats är buggarna. Innan så 

var det en mycket mer krävande uppgift att placera ut alla buggar och mycket 

mer kommunikation mellan piloterna krävdes. Nu har detta automatiserats och 
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buggarna för lägsta manövreringshastighet flyttas automatiskt beroende på 

vilken inställning (t.ex. flaps) planet flyger med. 

4.1.1 Fartkortet 

Funktionen som fartkortet uppfyller är precis den samma som när 

Hutchins (1995) gjorde sin studie. Det fyller fortfarande samma funktion som ett 

långtidsminne. Det är ett fysiskt häfte där man matchar symboler med varandra 

för hitta det rätta kortet. Distributionen över tid fungerar på ett liknande sätt. 

Piloterna vet alltid vart de har kortet och det flyttar sig inte och ändras inte om 

inte någon skulle byta ut mot ett felaktigt vilket är högst osannolikt. Det placeras 

upp långt innan landning för att det är då piloterna har som minst att göra för att 

sedan använda det när det är mer saker att hålla koll på. Fartkortet placeras i de 

båda planen i mitten av cockpit för att det ska vara synligt för de båda piloterna. I 

och med att det placeras i mitten av planet blir det distribuerat över rum och 

eftersom det har en fysiskform som inte ändras är det distribuerad över tid. 

Utformningen utav kortet är relativt lika och påverkar sannolikt inte hur cockpit 

kommer ihåg hastighet inför landning. 

4.1.2 Fartbuggarna 

I den mån de olika planen skiljer sig åt och vad som har kommit att bli 

digitaliserat så är det fartbuggarna som har förändrats mest över åren. I 

Hutchins (1995) studie så placerades det ut sammanlagt åtta buggar. Båda 

piloterna var tvungna att placera ut sina fyra individuellt. Nu har det digitaliserat 

så enbart MP behöver placera ut en bug som påverkar landningen (Vref). De 

andra buggarna som nu är automatiserade används inte som de gjorde innan. I 

Hutchins studie representerade varje bugg en flaps konfiguration. Skillnaden 

beror inte på hur buggarna fungerar eftersom de fortfarande betyder samma sak. 

Skillnaden beror snarare på hur olika bolag väljer att använda dem. Att vänta till 

lägsta manövrerings hastighet innan man ändrar flaps konfiguration är inget 

man vill göra. Eftersom detta innebär att man inte har någon marginal ifall något 

skulle hända som till exempel att flaps inte fälls ut korrekt. 

Hutchins (1995) beskriver hastighetsmätaren som något där piloterna 

ser olika fält. Dessa olika fält betyder att man måste ändra flaps konfiguration. 
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Man har när hastighetsmätaren digitaliserats förlorat dessa fält. Eftersom man 

inte kan se alla hastigheter på samma gång utan de är ”rullande”.   
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5. Diskussion 

Denna del kommer att diskutera om huruvida metoden var lämplig för 

studien. En avslutandediskussion med reflektioner kring distribuerad kognition i 

cockpit. Till sist kommer en diskussion föras kring huruvida man skulle gått 

vidare forskningen kring distribuerad kognition i cockpit. 

5.1 Metoddiskussion 

 

Figur 9. Utsikt från observationsplatsen. 

Observationer tillsammans med intervjuer är ett måste för att kunna 

förstå hur cockpit fungerar och hur informationen används av piloter. Eftersom 

det blir svårt att veta hur piloter faktiskt använder sig utav de olika artefakterna 

i cockpit om man bara läser hur de egentligen skulle gjort det. Problem med att 

observera saker så pass nära det man observerar (figur 9) kan ofta vara att man 

påverkar resultatet. Det vill säga att man påverkar de personer man observerar, 

de kan till exempel bli nervösa och göra saker som de inte hade gjort om de inte 

var observerade. Observatören kan komma att påverka hur piloterna agerar i 

vissa situationer. Med tanke på studiens syfte är det inte säkert att detta har så 

stor betydelse dock. I och med att studiens syfte är att se hur cockpit kommer 
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ihåg hastigheten inför landning vid normala fall och inte vilka misstag piloterna 

kanske begår i vanliga fall. 

För att verkligen få en uppfattning om vad som sker i cockpit för det 

otränade ögat var det extra viktigt att inte bara observera. Det krävdes intervjuer 

samtidigt som observationen skedde eftersom det annars blir svårt att ta in all 

information som finns att se i en cockpit. 

Som ett komplement till denna studie så hade ett sätt varit att filma en 

landning utan att observatören var närvarande, för att senare låta piloterna 

förklara varje steg de tog. Man kan då argumentera för att de vet att de blir 

filmade, men trots detta så blir filmkameran inte lika närvarande som en 

observatör. Det är dock viktigt att bara se detta som ett komplement till 

observationer eftersom en videokamera inte kan höra vad tornet säger till 

piloterna, de blir då svårt att hänga med i vad som händer. 

5.2 Framtida studier 

För att verkligen förstå vad som har hänt i cockpitsutveckling sedan 

Hutchins gjorde sin studie krävs det att en annan studie görs på ett ”topp-

modernt” plan. Ett plan som är utvecklat efter år 2010 är förmodligen mycket 

mer digitaliserat med skärmar och andra funktioner. Eftersom utvecklingen av 

teknik har gått framåt väldigt snabbt sedan 2001 då sista det sista AVRO RJ-100 

planet tillverkades. 

Att studera hur tekniken går framåt i cockpit kan säga mycket om hur vi 

förstår kognition. Mer automation kanske inte alltid är bättre. Det kan mycket väl 

vara så att nyare plan som har utvecklats nyligen är mycket mer kognitivt 

krävande än de äldre planen. Detta hade varit en intressant studie och det kan 

förmodligen säga mycket om hur teknikens utveckling påverkar distribuerad 

kognition. 

 

5.3 Avslutandediskussion 

För att förstå hur cockpit fungerar och hur hastigheten koms ihåg inför 

landning så räcker det inte med att bara förstå hur piloternas minne fungerar 

(Hutchins, 1995). Det blir viktigt att tänka utanför människan för att förstå hur 

artefakter och symboler används för att underlätta och förbättra vår kognition. 
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Vi finner lösningar på problem som uppstår med hjälp utav vår omgivning. 

Designers kan ibland inte förutse hur människan kan använda vissa artefakter 

och andra fysiska objekt för att underlätta vår kognition. Ett exempel på detta är 

hur salamon buggen användes. Det var ingen som hade tänkt att den skulle 

användas på det sätt som man hade designat den för. 

Det är viktigt att man inte utesluter minnet oss piloterna. Förmodligen 

så har de ett ganska bra minne om vilka hastigheter som ska hållas vid 

landningen. Detta eftersom de hela tiden dubbelkollar hastigheter och flyger 

efter samma procedur vid varje landning. Eftersom alla piloter (på ett specifikt 

plan) har samma träning har det ingen betydelse vem som flyger planet. 

Checklistorna kontrolleras av båda piloterna och deras minne blir hela tiden 

förstärkt då saker upprepas vid varje flygning. 

Det som tagits upp i denna studie är vid en normal landning, det vill säga 

att inga väder omständigheter eller liknande har tagits med i studien. Vid hårt 

väder så är det mycket mer krävande uppgifter för piloten att hålla en hastighet 

som han eller hon anser passar vi landning, och man använder då bara fartkortet 

som en referens till vilken hastighet man bör landa på men som man får justera 

efter väder och vind. Det blir då extra viktigt för FP att kontrollera planet medan 

MP kan konvertera visuell information till auditiv information åt FP. 

6. Slutsats 

Efter avslutad studie står det ganska klart att utvecklingen av teknik går snabbt 

framåt. Det skiljer inte så många år mellan de plan som har jämförts men det 

finns ändå många skillnader i hur informationen ter sig i planen. 

6.1 Likheter 

Fartkortet är det som inte har förändras. Det fungerar på exakt samma 

sätt som förut. Även det egentligen bara är en hastighet man är intresserad av i 

det modernare planet så används det på samma sätt. Det handlar om att jämföra 

vikt med vikt på fartkortet och bugga rätt hastigheter. Det är alltså fortfarande 

en symbol representation som sker oss piloten när han väljer rätt fartkort. 
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6.2 Skillnader 

Eftersom det är tydligt att mycket har digitaliserats så kan man 

spekulera i att tekniken har gjort så att det inte krävs lika mycket kognitivt utav 

piloterna. De har inte lika många buggar att hålla reda på. Buggarna används på 

liknande sätt men när de placeras ut så kan man argumentera för att det har 

underlättats för piloterna då de inte behöver komma ihåg lika många buggar. Allt 

de behöver göra i det nyare planet är att placera ut en bugg som MP gör och då 

får även FP upp denna bugg sin skärm. 

Att detta nu går så pass mycket snabbare och mindre kommunikation 

behövs mellan piloterna i detta skede så kan det vara så att FP kan fokusera mer 

på flygningen och mindre misstag begås eftersom han eller hon inte behöver 

tänka på buggarna så pass nära landningen. Misstag som skulle kunna uppstå 

förut var att det skiljde mellan buggarna på de två analoga hastighetsmätarna 

och det var svårt att placera en bugg på exakt rätt hastighet eftersom 

hastighetsmätaren visade i 10 knops steg. Nu sker detta automatiskt och båda 

piloterna får exakt samma hastigheter buggade. 

 

6.3 Reflektion kring utvecklingen 

Varför har det då inte skett mer utveckling med till exempel fartkortet. 

Att man här väljer att behålla mycket likadant som på de gamla planen skulle 

kunna bero på att det ofta kan vara äldre piloter som är med och utformar de nya 

planen. Eftersom ingenjörer inte har erfarenhet av att flyga så måste de få hjälp 

av piloter när de utvecklar plan. Varför då byta ut ett vinnande koncept. Alla är 

så vana vid att det ska finnas ett fartkort och hade man ändrat detta så hade det 

varit mycket svårare för piloter att lära sig nya plan. Det kan också vara så att det 

är just det som gör att mycket ser likadant ut. Flygbolag vill förmodligen inte 

köpa in ett plan som kräver att piloterna lär sig allt nytt. Det är mycket 

bekvämare för bolagen att modernisera gammal bekant teknik. Det krävs inte 

lika mycket träning på det nya planet då och bolaget sparar pengar. 
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