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Sammanfattning  

Automatiska flygningssystem och kontrollpresentationsenheter utvecklas hela tiden inom flygteknik. Avionik 
företag skapar datoriserade system som ska kunna automatisera ytterligare aspekter av de operationer som sker i 
cockpit. Att flyga ska inte bedömas vara något riskfyllt och för att säkerställa säkerhetssynen är det 
betydelsefullt att ta reda på om människor uppfattar teknikens framgång som positiv. Syftet är att ta reda på 
människans uppfattning och inställning till automatiserade flygplan. Frågeställningen besvaras genom en 
empirisk studie där först en noggrann bakgrundsundersökning gjorts för att få fram information om var 
automatiserade flygplan befinner sig gällande dess utveckling och framgång. Med hjälp av en gedigen bakgrund 
har en kvantitativ enkät undersökning genomförts som på bästa sätt ger svar på frågeställningen om 
automatiserade flygplan anses vara ett säkert transportmedel. Majoriteten av respondenterna, 86,9%, anser det 
vara viktigt eller väldigt viktigt att det finns en pilot som styr flygplanet. Automatiserade fraktflygplan är det 
som ligger närmast i framtiden jämfört med civila flygplan. Det har framförts att ökad förståelse om teknik ger 
en ökad tillit till AI och ju mer tillit till AI desto större chans till att skapa en bättre trygghetskänsla till 
automatiserade flygplan. Det kan även konkluderas att pilotlösa flygplan som styrs från kontrollrum på marken 
inte bör agera som en övergång till helt automatiserade flygplan. Istället föredras en stegvis automatisering i 
form av en digital andrepilot som hjälpmedel. Det måste dessutom skapas en större medvetenhet i hur flygplanen 
opererar för att få passagerare mottagbara till vidare utveckling. Slutligen måste inte automatiserade flygplan 
vara helt perfekta och eftersträva en omöjlig standard. 
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Abstract 

Automatic flight systems and control presentation units are constantly being developed in aviation technology. 
Avionic companies create computerized systems that will be able to automate additional aspects of the 
operations that take place in the cockpit. Flying should not be judged to be somewhat risky and to ensure safety, 
it is important to find out whether people perceive the technology's success as positive. The purpose is to find 
out about the people’s perception and attitude towards automated aircraft. The question is answered through an 
empirical study in which a thorough background study was first made to obtain information about where 
automated aircraft are located in relation to its development and success. With the help of a solid background, a 
quantitative questionnaire survey has been conducted that best answers the question of whether automated 
aircraft are considered a safe means of transport. The majority of respondents, 86.9%, consider it important or 
very important that there is a pilot who controls the aircraft. Automated cargo aircraft are the closest in the future 
compared to civil aircraft. It has been argued that increased understanding of technology gives increased 
confidence in AI and the more confidence in AI the greater the chance of creating a better sense of security for 
automated aircraft. It can also be concluded that pilotless aircraft controlled from control rooms on the ground 
should not act as a transition to fully automated aircraft. Instead, a step-by-step automation in the form of a 
digital second pilot is preferred. In addition, a greater awareness must be created in how the aircraft operate to 
get passengers susceptible to further development. Finally, automated aircraft need not be perfectly perfect and 
strive for an impossible standard.  
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1. Inledning  
Teknik är i ständig utveckling. Automatiska flygningssystem och kontrollpresentationsenheter utvecklas hela 
tiden inom flygteknik. Avionik företag skapar datoriserade system som ska kunna automatisera ytterligare 
aspekter av de operationer som sker i cockpit. Att flyga ska inte bedömas vara något riskfyllt och för att 
säkerställa säkerhetssynen är det betydelsefullt att ta reda på om människor uppfattar teknikens framgång som 
positiv. Syftet med arbetet är att ta reda på människans uppfattning och inställning till automatiserade flygplan. 
Ingen hänsyn tas till vilket sätt automatiska flygplan ska operera utan huvudmålet är att få reda på hur långt fram 
tekniken kommit. Fokus i arbetet ligger på människans inställning till automatiserade flygplan och i synnerlighet 
passagerare som ska flyga i dessa plan. Frågeställningen besvaras genom en empirisk studie där först en 
noggrann bakgrundsundersökning gjorts för att få fram information om var automatiserade flygplan befinner sig 
gällande dess utveckling och framgång. Med hjälp av en gedigen bakgrund har informationen sedan använts i 
skapandet av en kvantitativ enkät undersökning som på bästa sätt ger svar på frågeställningen om automatiserade 
flygplan anses vara ett säkert transportmedel. Enkäten, som varit anonym och frivillig att medverka i, 
genomfördes både online och i pappersform där varken namn eller kön var inkluderat i undersökningen. Totalt 
deltog 115 respondenter i enkäten där fördelningen är relativt jämn mellan de som deltog digitalt och analogt. 
Utifrån enkätsvaren har en sammanställning gjorts där respondenternas inställning och åsikter presenterats. En 
analys har sedan utförts där svaren har beaktats på så sätt att olika resonemang och slutsatser kan dras i hur 
respondenterna ställer sig i de olika frågorna. 
 
Den mänskliga faktorn är vad som oftast är orsaken till flygolyckor. I åtta av tio fall beror flygkrascher på att 
piloten fattat ett felaktigt beslut, reagerat felaktigt eller missbedömt situationen. Artikeln ”This is your ground 
pilot speaking; pilotless aircraft” [7] säger att som en del av ett projekt ska ett pilotlöst flygplan testas i civilt 
luftrum. Piloten kommer att styra flygplanet ifrån ett kontrollrum på marken medan planet har kontakt med 
flygledartornet. Målet med projektet är att säkerställa att kommersiella flygplan skall kunna operera utan piloter 
ombord i det civila luftrummet i framtiden. Rent tekniskt finns tekniken för förarlösa passagerarflygplan. De 
obemannade flygplanen är den del av luftfarten som utvecklas mest. I många år har obemannade flygplan 
existerat och varit en del av vardagen för militära syften. De pilotlösa flygplanen är inom räckhåll men anses 
ännu inte vara attraktivt av tillräckligt många passagerare. The MITRE corporation har genom sponsring från 
FAA utvecklat en fungerande prototyp av en digital andrepilot som ger kontextuell information och påminnelser 
till piloten i tid. En studie har utförts med hjälp av en kognitiv kalkylator, kogulator, där pilotens tankar och 
handlingar under flygningsfasen har jämförts med och utan användandet av den digitala andrepiloten. Analysen 
konstaterade att det finns flertal fördelar med användandet av en digital andrepilot som hjälpfunktion.  
 
Respondenterna i enkäten har stor spridning i deras erfarenhet av flygning men trots detta anger 73,92% att de 
oftast eller alltid känner sig trygga när de flyger, endast 3,48% känner sig aldrig trygga. I de fall där en viss 
otrygghet finns beror detta signifikant på maktlöshet i luften och saknaden av kontroll. Tillit till flygsystem och 
piloten utgör så lite som 5,3% vardera av de svar som erhållits. Majoriteten av respondenterna, 86,9%, anser det 
vara viktigt eller väldigt viktigt att det finns en pilot som styr flygplanet. 30,4% av deltagarna i enkäten skulle 
redan nu känna sig till viss del trygga med att flyga i ett automatiserat flygplan. Dock är mer än hälften idag 
öppna för introducerandet av automatiserade fraktflygplan i drift. Men trots denna positivitet har 21,2% av dessa 
även angett att de själva inte skulle känna sig trygga i att flyga i samma luftrum som de automatiserade 
fraktflygplanen. Det har även framförts att ökad förståelse om teknik ger en ökad tillit till AI och ju mer tillit till 
AI desto större chans till att skapa en bättre trygghetskänsla till automatiserade flygplan.  
 
Automatiserade fraktflygplan är det som ligger närmast i framtiden jämfört med civila flygplan. Det kan 
konkluderas att pilotlösa flygplan som styrs från kontrollrum på marken inte bör agera som en övergång till helt 
automatiserade flygplan. Istället föredras en stegvis automatisering i form av en digital andrepilot som 
hjälpmedel. Det måste dessutom skapas en större medvetenhet i hur flygplanen opererar för att få passagerare 
mottagbara till vidare utveckling. Slutligen måste inte automatiserade flygplan vara helt perfekta och eftersträva 
en omöjlig standard. 
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2. Bakgrund  
Automatiska flygningssystem och kontrollpresentationsenheter utvecklas hela tiden inom flygteknik. Avionik 
företag skapar datoriserade system som ska kunna automatisera ytterligare aspekter av de operationer som sker 
i cockpit. 

2.1. Mänsklig faktor   
Flygplanens automatisering och speciellt de datoriserade systemen i cockpit skapar en strid som måste lösas med 
en människocentrerad strategi som kan förbättra kommunikationen mellan piloter och de avancerade systemen. 
Charles E. Billings [1], NASA Ames Research Center, talar om sex principer som grundar den 
människocentrerade automatiserings filosofin. Den första principen innebär att den mänskliga operatören måste 
vara inblandad för att kommandot ska kunna föras effektivt. Piloter måste sedan ha en aktiv roll i att kontrollera 
eller manövrera de system som styr flygplanet. Tredje principen är att den mänskliga operatören måste få 
information för att vara aktiv. Eftersom de automatiserade systemen kan misslyckas måste piloten kunna 
övervaka dessa system. Nästa princip, automatiserade system måste vara förutsägande, det vill säga piloterna 
måste kunna utvärdera systemets prestanda och snabbt upptäcka och känna igen avvikelser från normal drift. De 
automatiserade systemen måste även kunna övervaka den mänskliga operatören av den anledningen att piloter 
också är kapabla till misslyckanden. Sista principen, att varje del av systemet måste veta vad den andre har för 
avsikter, handlar om att den mänskliga operatören och systemet måste förstå vad de båda försöker att göra. 
 
Den mänskliga faktorn är vad som oftast är orsaken till flygolyckor. I åtta av tio fall beror flygkrascher på att 
piloten fattat ett felaktigt beslut, reagerat felaktigt eller missbedömt situationen. [2] Människan har en begränsad 
uppmärksamhet och tvingas därför till att hela tiden göra olika val. Kunskap om perception [3], hur vi relaterar 
till och tar till oss information från omgivningen genom våra sinnen, krävs för att konstruktörer och 
systemutvecklare ska veta hur mycket abstrakt information en individ kan behandla. Systemen måste vara lätta 
att hantera och förstå så att piloter ska veta vad det är de ska fokusera på. [4] Avionik företag vill därför hålla 
piloter i åtanke när de skapar nya system eftersom det är piloterna som ska interagera med skärmar och datorer. 
Frank E. Gomer, dåvarande chef för mänskliga faktorer på Honeywell Air Transport Systems Division, 
poängterar det väsentliga med att ha grupper i mänskliga faktorer som vägleder den nya utvecklingen för att 
systemen ska bli pilot-orienterade. [5]  

2.1.1. Piloter och självmord 
P.M. Politano och R.O. Walton [6] har utfört en analys av hur många av olyckorna registrerade i NTSB:s, 
National Transportation Safety Board, databas mellan år 1982-2014 som var pilotsjälvmord. Det undersöktes 
totalt 74 573 rapporter varav 51 stycken konstaterades vara flygplansassisterat självmord [6, s.235], detta ger en 
låg procentsats på 0,068. 64,7% av dessa 51 rapporter var avsiktliga medan resterande 35,3% saknade tillräckligt 
med information för att kunna klassas som överlagt självmord [6, s.236].    

2.2. Pilotlöst flygplan styrs från kontrollrum på marken  
Artikeln ”This is your ground pilot speaking; pilotless aircraft” [7] säger att som en del av ett projekt ska ett 
pilotlöst flygplan testas i civilt luftrum. Piloten kommer att styra flygplanet ifrån ett kontrollrum på marken 
medan planet har kontakt med flygledartornet. Hur bra kommunikationen är mellan flygledartornet och piloten 
är det som kommer att testas men som en säkerhetsåtgärd befinner sig inga passagerare ombord flygplanet men 
det finns piloter ifall något skulle gå fel. Målet med projektet är att säkerställa att kommersiella flygplan skall 
kunna operera utan piloter ombord i det civila luftrummet i framtiden. Sådana flygningar utan piloter sker redan i 
speciella zoner inom det militära. Tekniken som behövs finns men det handlar om säkerheten att göra det och 
även hur reglerna i luften ska hanteras.  
 
Det kommer alltid finnas en roll för piloter inom flygindustrin men nödvändigtvis inte i cockpit. Piloterna bär 
huvudansvaret men opererar från marken och kan då möjligtvis kontrollera ett flertal flygplan samtidigt. 
Testflygningen ska undersöka vägar att säkra radio- och satellitkommunikationen för om denna länk bryts måste 
flygplanet fortsätta kunna operera till dess att den kan repareras. Flygplanet är i behov av en så kallad ”känsla för 
att undvika” som kan ske via transpondern. Ett problem med detta är att mindre flygplan inte har en transponder. 
Piloter ser idag dessa flygplan visuellt från cockpit i sådana områden men det fungerar inte om de skulle sitta i 
ett kontrollrum på marken. Lösningen är att använda kameror under testflygningen som gör att piloten kan se ut 
från cockpit även om denne befinner sig i ett kontrollrum på marken. I andra liknande tester prövas flygplanets 
”känsla för att undvika” genom att styra flygplanet i kollisionskurs mot ett annat, detta sker inom ett kontrollerat 
område, och sedan jämförs det med människans förmåga. Kritiska situationer i nödläge är också något som 
flygplanet måste behärska. En nödlandningsplats måste lokaliseras med känsla vilket betyder att ett öppet fält är 
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bra så länge mycket folk inte befinner sig där. Lösningen är detsamma som innan; en kamera som visar 
situationen för piloten på marken. Kommunikationslänken är nyckeln men om denna försvinner eller bryts blir 
flygplanet tvunget att förlita sig på den resterande tekniken som fungerar. Arbetet med pilotlösa flygplan sker 
främst med flygsimulatorer men måste testas i verkligheten. [7]   
 
Ett antagande som görs i artikeln [7] är att den utvecklade tekniken kommer att agera som reserv för dagens 
piloter innan steget till automatiserade flygplan kan tas. Flygplanen måste passa in i infrastrukturen och 
regelverken innan de självständigt kan lyfta. Pilotlösa flygplan inom frakt industrin är det som ligger närmast i 
tiden men frågan återstår fortfarande om biljettförsäljning till pilotlösa flygplan kommer vara möjligt.  
 
Rent tekniskt finns tekniken för förarlösa passagerarflygplan. De obemannade flygplanen är den del av luftfarten 
som utvecklas mest. Planen styrs då som nämnt ovan av en dator ombord och en person som befinner sig på 
marken. I många år har obemannade flygplan existerat och varit en del av vardagen för militära syften. De 
pilotlösa flygplanen är inom räckhåll men anses ännu inte vara attraktivt av tillräckligt många passagerare. [2] 

2.3. Pilotfördel från kognitiv assistans  
The MITRE corporation har genom sponsring från FAA utvecklat en fungerande prototyp av en digital 
andrepilot som ger kontextuell information och påminnelser till piloten i tid. En studie har utförts med hjälp av 
en kognitiv kalkylator, kogulator, där pilotens tankar och handlingar under flygningsfasen har jämförts med och 
utan användandet av den digitala andrepiloten. [8] 
Tanken med en digital andrepilot är att minska arbetsminnesbelastningen genom informationshantering. På 
vilket sätt den digitala andrepiloten opererar kan ses i figur 1.  
 

 
 
Figur 1: Konceptet av en digital andrepilot exemplifierad.  
 
Studien [8] har använt kogulatorn i avsikt att utvärdera förändringar i arbetsminnesbelastning och uppgiftstider 
för att sedan kunna fastställa om den digitala andrepiloten lyckats. Kogulatorn har gestaltat och jämfört 
uppgiftstiden, ”heads-down-time” och arbetsminnesbelastningen av uppgifter som utförs under flygningsfasen. 
Driftläget utan den digitala andrepiloten förutsätter användandet av en elektronisk flygväska, så kallad EFB, för 
informationshantering. Pilotuppgifterna skulle gestaltas i samma miljö med tre vanliga EFB applikationer för att 
garantera en giltig jämförelse mellan olika användargränssnittrelaterade variationer. Den digitala andrepiloten 
agerade som ett tillägg till en EFB.  
 
De uppgifter som jämfördes var följande: 

• Kontrollera ATIS-frekvensen  
• Ta emot kontextuell frekvens 
• Granska och följa en checklista 
• Avgöra om tornet är öppet 
• Bestämma den föredragna landningsbanan  

 
Analysen konstaterade att det finns flertal fördelar med användandet av en digital andrepilot som hjälpfunktion, 
se figur 2 och 3. Den digitala andrepiloten lyckas ge tidsbesparingar i alla funktioner utom ATIS-frekvensen. 
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Detta beror på de olika sätten att tillhandahålla informationen; genom att läsa av frekvensen från skärmen eller 
att höra den från den digitala andrepiloten. Dock kan det ändå vara mer fördelaktigt att få höra denna 
information då det minskar ”heads-down” tiden vilket gör att piloten kan inrikta ögonen på att flyga flygplanet. 
[8]          

 
 
Figur 2: Jämförelse av pilotens uppgiftstider.   
 

 
 
Figur 3: Jämförelse av minnesobjekt  
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2.4. Vägen till självkörande bilar  
Konsumentteknikföreningen CTA, The Consumer Technology Association, är engagerad med sina medlemmar 
som besår av diverse chipföretag, leverantörer, underleverantörer, bilproducenter och eftermarknadsleverantörer 
samt senaste tillskottet av mobilitetsleverantörer för att påskynda införandet av självkörande bilar. Enligt CTA 
[9] finns det tre missuppfattningar gällande utvecklingen av självkörande bilar som måste avlägsnas; (1) 
konsumenterna vill inte ha självkörande bilar, (2) det finns en rak linje från förarhjälpsfunktioner idag till helt 
självkörande bilar i framtiden och (3) självkörande bilar måste vara perfekta. Dessa missuppfattningar baseras på 
senaste konsumentforskning, diskussioner med företag som utvecklar självkörande bilar och interaktioner med 
tillsynsmyndigheter som måste åstadkomma en ordnad övergång från förare som styr bilen till helt självkörande 
bilar.  
 
Den första felaktiga uppfattningen att vi konsumenter inte vill ha självkörande bilar menar CTA inte är mer än 
en myt. Även om viss forskning hänvisar till att konsumenter inte vill ha självkörande bilar beror detta mestadels 
på att vi konsumenter vill ha full kontroll över bilen trots att självkörande bilar skulle vara säkrare. Oroligheten 
handlar inte om den självkörande bilen i sig utan om att förlora vår egen kontroll av att styra den. [9]    
 
Angående den andra missuppfattningen [9], det finns en rak linje från förarhjälpsfunktioner idag till helt 
självkörande bilar i framtiden, har Department of Transportation, DOT, efter Society of Automotive Engineers, 
SAE, tillkännagivande släppt en egen version av automatiseringsnivåer i syfte för vägledning i säker testning och 
utplacering av automatiserade fordon. Nivåerna sträcker sig från nivå 0, ingen automation, till nivå 5, full 
automation. Dessa nivåer är inte någon progression av steg till full automation utan är en systematik som ger 
definitioner. Nivå 5 handlar inte bara om att sätta samman tidigare drivrutinshjälpfunktioner. Det finns två 
omvandlingar som sker samtidigt, den ena är bilen själv medan den andra handlar om ägandet av bilen och hur 
mobiliteten ges till oss konsumenter. CTA har prognostiserat att vi kommer se bilar som faller in i alla SAE 
nivåer av automation under de närmaste åren men att dessa bilar kanske inte finns som en bra progression av 
modeller hos bilhandlare.  
 
Självkörande bilar måste inte vara perfekta. Dr Rosekind från National Highway Traffic Safety Administration 
sa att 94 % av kraschar på amerikanska vägar är orsakade av ett mänskligt val eller fel. CTAs president och 
verkställande direktör angav att 90 % av de dödsfall och skador som orsakas kan elimineras med självkörande 
bilar men att om vi väntar tills denna teknologi är perfekt innan den distribueras kommer hundratusentals liv att 
gå förlorade. Vi människor är långt ifrån perfekta förare och automatiserade fordon borde inte då hållas till en 
omöjlig standard för perfektion i en oändlig cykel av forskning och utveckling. [9]    
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3. Problemformulering  
Teknik är i ständig utveckling. Automatiska flygningssystem och kontrollpresentationsenheter utvecklas hela 
tiden inom flygteknik. Avionik företag skapar datoriserade system som ska kunna automatisera ytterligare 
aspekter av de operationer som sker i cockpit [5]. Kan människan hantera detta? Finns det en begränsning för 
människan gällande ny teknik? Boshers säger [10], ”Teknologin avancerar, men människan förblir densamma. 
Vi har inte anpassats. Människan har därmed blivit den begränsade faktorn inom flyg.” medan Tullo [10] anger 
att ”Vi överskattar människans förmåga att operera felfri, men vi underskattar förmågan människan har att 
anpassa.” Hur långt bort är vi från automatiserade flygplan? Passagerares syn på flygning som ett säkert 
transportmedel kan eventuellt ändras vid vetskap om ett automatiserat flygplan. Att flyga ska inte bedömas vara 
något riskfyllt och för att säkerställa säkerhetssynen är det betydelsefullt att ta reda på om människor uppfattar 
teknikens framgång som positiv. Det är viktigt att ta reda på hur passagerare ställer sig i frågan om att flyga i 
automatiserade flygplan för att de ska fortsätta känna sig trygga i luften.     
 
Ett första antagande är att fler transportmedel på marknivå behöver automatiseras för att ge en lättare och 
behagligare övergång till automatiserade flygplan. Vi människor behöver känna oss trygga i automatiserad 
teknik på en nivå där vi känner att vi har en viss kontroll tillskillnad från luftrummet där vi är helt maktlösa. En 
annan teori är att en persons bakgrund och erfarenheter ligger till grund för ens åsikt om artificiell intelligens. 
Kunskap om teknik och människans egna begränsningar gör det lättare att lita på och känna sig säker med AI.  

3.1. Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på människans uppfattning och inställning till automatiserade flygplan. 

3.2. Frågeställning  
För att uppnå ändamålet kommer arbetet baseras på följande frågor:   
 

• Kommer automatiserade flygplan att uppfattas som ett säkert transportmedel?  
-‐ Är automatiserade fraktflygplan mer mottagliga än automatiserade civila flygplan? 
-‐ Har tillit till Artificiell intelligens en påverkan till människans tendens att acceptera 

automatiserade flygplan?   
 
Målet med arbetet för att kunna uppnå syftet och därmed svara på frågeställningen är att inhämta information om 
automatiserade flygplans utveckling samt passagerares tankar kring detta.   

3.3. Avgränsningar   
Ingen hänsyn tas till vilket sätt automatiska flygplan ska operera utan huvudmålet är att få reda på hur långt fram 
tekniken kommit. Fokus i arbetet kommer ligga på människans inställning till automatiserade flygplan och i 
synnerlighet passagerare som ska flyga i dessa plan. På grund av ett begränsat antal svaranden i undersökningen 
kan endast en överblick fås kring passagerares inställning till automatiserade flygplan. I och med en kvantitativ 
enkät är frågorna också begränsade i svarsalternativ och ytterligare information kommer inte kunna erhållas.     
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4. Etik och Samhälleliga aspekter  
Enkäten som har utförts inom arbetet har varit anonym och frivillig att medverka i. Enkäten genomfördes både 
online och i pappersform där varken namn eller kön var inkluderat i undersökningen. Detta för att både stärka 
anonymitet samt att undvika frågan om könstillhörighet. Varken namn eller kön var en nödvändighet för att 
kunna analysera studien och fick därmed utgå för att undvika eventuella problem.  
I och med att de svarande fått upplysning om arbetet och att deras medverkan är helt frivillig är 
informationskravet [11, s.7] enligt Vetenskapsrådet uppfyllt. Även samtyckeskravet [11, s.9] är uppfyllt då 
samtycke anses har lämnats i och med att de svarandena returnerat en ifylld enkät. Om deltagare inte velat svara 
på någon specifik fråga har det varit möjligt att ”hoppa över” då inga frågor varit obligatoriska. Det har även 
varit möjligt att avbryta enkäten när som helst utan följder.       
 



 
 
  

 
13 

 

5. Arbetets utförande  
Frågeställningen besvaras genom en empirisk studie där först en noggrann bakgrundsundersökning gjorts för 
att få fram information om var automatiserade flygplan befinner sig gällande dess utveckling och framgång. 
Med hjälp av en gedigen bakgrund har en kvantitativ enkät undersökning genomförts som på bästa sätt ger svar 
på frågeställningen om automatiserade flygplan anses vara ett säkert transportmedel. 

5.1. Val av metod 
Frågeställningen besvaras genom en empirisk studie där först en noggrann bakgrundsundersökning gjorts för att 
få fram information om var automatiserade flygplan befinner sig gällande dess utveckling och framgång. Dessa 
referenser har kritiskt granskats för att erhålla trovärdighet. Med hjälp av en gedigen bakgrund har informationen 
sedan använts i skapandet av en kvantitativ enkät undersökning som på bästa sätt gett svar på frågeställningen 
om automatiserade flygplan anses vara ett säkert transportmedel. Enkäten utformades med svarsalternativ så att 
olika resonemang och slutsatser kunde dras i hur flygplanspassagerare ställer sig i frågan om automatiserade 
flygplan på ett smidigt sätt. Målet med en kvantitativ undersökning var att få in så många svar som möjligt på en 
kort tid för en bättre överblick kring frågan. En enkät online var då att föredra där ett svar snabbt kunde ges samt 
att både anonymiteten och frivilligheten stärks och tydliggörs. Ingen direkt kontakt sker med de svaranden vilket 
kan kännas tryggare och sänker pressen på att delta. Dock har även enkäten distribuerats ut i pappersform för att 
öka responsen och spridningen i svar. Målgruppen för enkäten var flygpassagerare i alla åldrar.  

5.2. Primärdata  
Primärdata har i förstahand erhållits från enkäten online men även från pappersenkät då enkäten även 
distribuerats ut i pappersform. Enkäten är skapad med hjälp av WebbEnkäter och har sedan även printats och 
distribuerats ut på Mälardalens Högskola under två dagar. Enkäten har varit avsedd för svensktalande 
respondenter och som har någon typ av flygvana.    
 
Under utformningen av enkäten har Ulf Jakobsson och Albert Westergrens forskningsartikel [12] konsulterats. 
Enkäten inleds med en kort beskrivning av dess syfte och mål samt för vilka den är utsedd för. Det poängteras 
också att deltagandet är anonymt och helt frivillig. Svarsalternativen har varit slutna vilket innebär att det inte 
funnits någon möjlighet för respondenten att lämna ytterliga synpunkter eller motiveringar. Undersökning är 
kvantitativ för att lättare kunna besvara frågorna och analysen som följer. Svaren har varit fullständiga i att det 
funnits ett flertal alternativ och i flera fall har svar som ”annat/vet ej/ingen åsikt/frågan saknar relevans” 
inkluderats för att undvika att någon fråga missuppfattas, förbigås eller att något svar slumpmässigt prickas i. 
Efter flera genomgångar av enkäten har även en sista kontroll genomförts i form av en pilotstudie där enkäten 
skickats ut till ett fåtal för att identifiera problem eller brister. Fem frågor på slutet av enkäten fokuserade då på 
enkäten i sig och utgick sedan i huvudstudien. Efter bra respons från pilotstudien genomgicks en del små 
förändringar där bland annat två frågor tillades för ytterliga klarhet i respondenternas åsikter. Enkäten har hållits 
kort och enkel för att undvika både externa och interna bortfall. Trots detta har ingen fråga varit obligatorisk och 
det har varit möjligt att avbryta enkäten när som helst utan följder.     

5.2.1. Prov/Urval  
Enkäten har distribuerats digitalt i två olika resegrupper på sociala medier. Samtidigt har enkäten delats ut på 
Mälardalens Högskola inom loppet av två dagar. Totalt deltog 115 respondenter i enkäten där fördelningen är 
relativt jämn mellan de som deltog digitalt och analogt. 39,1% av de svarande var mellan 18-25 år och utgör 
därmed den största åldersgruppen följt av dem mellan 36-55 och 26-35 som stod för 25,2% respektive 24,3%. 
27,9% av respondenterna hade studerat någon typ av teknik i blandad omfattning. Med teknik menas här data, 
nätverk, robotik eller liknande.     

5.2.2. Svarsfrekvens 
Enkäten gjordes tillgänglig för totalt 3474 möjliga respondenter digitalt dock blev ingen personligen tillfrågad då 
den delades i grupp. Svarsfrekvensen blev därmed också extremt låg på 1,7%. Av de analoga respondenterna var 
svarsfrekvensen betydligt högre där 56 utav 65 tillfrågade valde att delta, detta är en procentsats på 86,1%. 
Sammanlagt deltog 115 respondenter i enkäten där svarsfrekvensen utgör 3,25% av det totala antalet tillfrågade.  

5.3. Sekundärdata  
För att hitta passande litteratur som är kompatibel med frågeställningen har en noggrann bakgrundsundersökning 
utförts. Redan känd information inom ämnet har granskats med avsikt att välja ut det som ansågs vara relevant 
till arbetet. Målet var att få en bred uppfattning om olika teorier i vilken riktning automatiserade flygplan kan 
väntas ta och hur dess framtid kan te sig. I detta avseende har därför även utvecklingen av bilar kort beaktats i 
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hopp om att få en bättre inblick i mottagandet av automatisering. Följaktligen har flera sökord använts såsom; 
pilot, pilotless, single pilot, human factor, aircraft, airplane, automated, automatic, autonoumos, driverless cars. 
Orden har sökts både i flera kombinationer som individuellt. Vetenskapliga resurser har använts i insamlingen 
för att erhålla pålitliga referenser. Dessa har publicerats från tillförlitliga databaser som ProQuest och IEEE 
Xplore Digital Library. Flera publiceringar har även redan granskats och därmed ökar trovärdigheten för dessa. 
Information har också erhållits från lärobok, journalistiska tidskrifter, branschtidskrifter, populärvetenskapliga 
publikationer samt uppslagsverk.   

5.4. Analys  
Utifrån enkätsvaren har en sammanställning gjorts där respondenternas inställning och åsikter presenterats. En 
analys har sedan utförts där svaren har beaktats på så sätt att olika resonemang och slutsatser kan dras i hur 
respondenterna ställer sig i de olika frågorna. Intressanta synvinklar har varit hur ålder, flygvana och studier 
inom teknik har påverkat individernas ställningstagande. Även hur tilliten till AI inverkar på tilliten till 
automatiserade flygplan och teknikens framtid. Paralleller och jämförelser har gjorts mellan pilotlösa flygplan 
och självkörande bilar angående säkerhet och mottaglighet. Delar av resultatet presenteras i form av 
cirkeldiagram och liggande staplar för att tydliggöra genom visuell bild. För övrigt framförs data i form av 
procentsats av antalet svarande från enkätstudien. Enkäten som distribuerats kan ses i sin helhet i bilaga A.       
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6. Resultat  
Majoriteten av respondenterna, 86,9%, anser det vara viktigt eller väldigt viktigt att det finns en pilot som styr 
flygplanet. Det har framförts att ökad förståelse om teknik ger en ökad tillit till AI och ju mer tillit till AI desto 
större chans till att skapa en bättre trygghetskänsla till automatiserade flygplan. 

6.1. Trygghet i flygning 
Respondenterna i enkäten har stor spridning i deras erfarenhet av flygning men trots detta anger 73,92% att de 
oftast eller alltid känner sig trygga när de flyger, endast 3,48% känner sig aldrig trygga. I de fall där en viss 
otrygghet finns beror detta signifikant på maktlöshet i luften och saknaden av kontroll. Tillit till flygsystem och 
piloten utgör så lite som 5,3% vardera av de svar som erhållits, se figur 4. 
 

 
 Figur 4: Otrygghet vid flygning 
 
Av de som studerat någon grad av teknik känner 90,63% sig oftast eller alltid trygga när de flyger och vid 
otrygghet beror det återigen markant på saknad av kontroll och maktlöshet i luften.    
 
76,67% av de som flyger mycket, 2 gånger eller mer per år där två enkelresor räknas som 1 gång, känner sig 
oftast eller alltid trygga med att flyga. Även här är maktlöshet i luften det som främst är orsaken till otrygghet 
följt av saknad av kontroll.  

6.2. Automatiserade flygplan  
Få, 21,9%, skulle känna sig trygga eller till viss del trygga med att flyga om piloten befann sig på marknivå. 
Däremot är betydligt fler öppna för att flyga i ett helt automatiserat flygplan då 30,4% skulle känna en viss 
trygghet i det. Detta är en procentökning med 8,5%, se figur 5.  
 

                
Figur 5A: Trygghet då pilot befinner sig på marknivå Figur 5B: Trygghet i automatiserat flygplan 
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I frågan om hur viktigt det är att det finns en pilot som kontrollerar flygplanet har 65,22% konstaterat att det är 
mycket viktigt samt ytterligare 20,87% att det är viktigt. Totalt är det 86,9% som påpekar att det är viktigt att det 
finns en pilot som har kontroll men trots detta föredras ett helt automatiserat flygplan framför att en pilot skulle 
styra ett plan från marknivå. Av de respondenter som känner sig trygga eller till viss del trygga att flyga i ett 
automatiserat flygplan är 77,2% i någon mån medveten om att flygplanen redan idag till stor del är automatiska 
och 91,43% känner sig oftast eller alltid trygga i att flyga. De automatiserade flygplanen är även mer attraktivt 
för den yngre generationen då 60% av dessa respondenter var i åldern 18-25 följt av 26-35 år, se figur 6. De som 
har studerat någon typ av teknik fördelar sig relativt jämnt i att känna sig trygga med att flyga i ett automatiserat 
flygplan eller inte.  
 

 
Figur 6: Trygghet i automatiserat flygplan, ålder 
 

6.2.1. Automatiserade fraktflygplan  
Automatiserade fraktflygplan anses vara en bättre idé där mer än hälften, 57,4%, ser positivt till detta. Av dessa 
har sedan 21,2% angett att de inte skulle känna sig trygga i att flyga i samma luftrum som automatiserade 
fraktflygplan. Här sker en motsägelse i att automatiserade fraktflygplan är en bra idé men det finns ingen vilja i 
att flyga i samma luftrum som dessa. Återigen har åldern en stor påverkan då 48,5% tillhörde åldersgruppen 18-
25 år följt av 26-35 år på 28,8%, se figur 7. Av de respondenter som angett att automatiserade fraktflygplan inte 
är en bra idé har 12,8% samtidigt fastställt att de inte skulle känna sig helt otrygga i att flyga i samma luftrum 
som dessa plan. Detta visar på att det finns en viss öppenhet till att tolerera automatiserade fraktflygplan trots att 
det inte kan tyckas vara en bra idé. 45,22% av respondenterna skulle känna sig trygga eller till viss del trygga 
med att flyga i samma luftrum som automatiserade fraktflygplan. Samtidigt skulle 36,54% av dessa inte känna 
sig trygg att själv flyga i ett automatiserat flygplan.     
 

 
Figur 7: Automatiserade fraktflygplan en bra idé, ålder 

6.3. Tillit till artificiell intelligens och självkörande bilar  
Drygt en tiondel av respondenterna litar på artificiell intelligens medan 63,5% har till viss del tillit till AI. 
Betydligt fler ser dock AI som en del av framtiden, hela 55,7%, se figur 8. Dem som har tillit till AI är också mer 
benägna att känna sig trygg att flyga i ett automatiserat flygplan och idén om automatiserade fraktflygplan är 
också mer attraktiv. Det framkommer också att de få som trots tillit till AI, inte känner sig trygg att flyga i ett 
automatiserat flygplan ändå mestadels känner sig trygga i att flyga normalt sätt och vid osäkerhet beror detta 
avsevärt på saknad av kontroll. Av de som studerat teknik i någon grad är det endast 3,1% som inte känner 
någon tillit till AI och ingen påstår att det inte skulle vara en del av framtiden.     
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               Figur 8A: Tillit till AI            Figur 8B: AI som en del av framtiden 
 
Utveckling av självkörande bilar går framåt och anses endast osäkert av en tredjedel av deltagarna i enkäten. 
Trots en enorm positivitet är det däremot betydligt färre som skulle vilja åka i en sådan bil, endast 21,7%. De 
flesta, 40,9%, skulle bara vilja prova att åka någon gång. Av de som anser utvecklingen av självkörande bilar 
vara säkert eller delvis säkert är det bara 32,9% som dessutom skulle vilja åka i en sådan bil.   
De yngre är mer villiga att tycka att det känns säkert med självkörande bilar då 47,9% var i åldern 18-25 år, se 
figur 9. Av dessa skulle 42,4% även känna sig trygga eller delvis trygga att flyga i automatiserade flygplan. 
83,6% har dessutom en viss tillit till AI och bara 4,1% svarade att det inte har något förtroende för AI.  
 

 
Figur 9: Känsla av säkerhet till självkörande bilar, ålder 

6.4. Framtiden  
Inför framtiden ser de flesta positivt kring att ökad kunskap och förståelse kring teknik skulle ge ett större 
förtroende till artificiell intelligens, endast 7% svarar nej på detta. Det förekommer en avsevärt större osäkerhet 
huruvida ökad förståelse av AI skulle ge en säkrare syn på flygning då 15,7% av respondenterna svarat nej och 
drygt en femtedel inte vet.    
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7. Diskussion  
Automatiserade fraktflygplan är det som ligger närmast i framtiden jämfört med civila flygplan. Det kan även 
konkluderas att pilotlösa flygplan som styrs från kontrollrum på marken inte bör agera som en övergång till helt 
automatiserade flygplan. Istället föredras en stegvis automatisering i form av en digital andrepilot som 
hjälpmedel. Det måste dessutom skapas en större medvetenhet i hur flygplanen opererar för att få passagerare 
mottagbara till vidare utveckling. 

7.1. Automatiserade flygplan  
Av enkätstudien har det framkommit att flygpassagerare föredrar ett helt automatiserat flygplan som inte 
kontrolleras av någon pilot framför att en pilot skulle styra planet i ett kontrollrum från marken. Det är en 
procentökning med 8,5% vilket inte bör bortses. Detta trots att de flesta, 86,9%, anser det vara viktigt eller 
väldigt viktigt att det finns en pilot som styr flygplanet. Denna väsentlighet i att ha en pilot är alltså inte lika 
viktig som att ha piloten ombord i cockpit. Det föredras att vara utan en helt än att denna pilot inte skulle befinna 
sig ombord på flygplanet. Vad beror detta på? En spekulation är att piloter kan få en tendens att ”slacka” i 
arbetet om de inte själva befinner sig ombord på det plan som de är menade att styra från marknivå. När du som 
pilot befinner dig ombord på ett flygplan riskerar du lika mycket som alla passagerare ombord. Däremot finns 
det inget så dyrbart som sitt eget liv att riskera om piloten skulle styra ett plan från marken där denne själv 
befinner sig i säkerhet. I sådana fall är viljan märkbart högre att en dator styr planet utan mänsklig hjälp. I detta 
avseende ser jag inte hur piloter som styr flygplanen ifrån kontrollrum på marken skulle vara en möjlig övergång 
till helt automatiserade flygplan. Idén om att ha en digital andrepilot som hjälpmedel verkar mycket mer logisk 
att tillgå och är något som jag tror att passagerarna lättare skulle acceptera och känna sig bekväma med. 
Lösningen är att successivt automatisera mer och mer och att piloten då alltid befinner sig ombord flygplanet i 
cockpit. Även om piloten tillslut endast övervakar systemet bör detta fortfarande ske på plats i planet och inte 
från ett kontrollrum på marken. Från bakgrundsundersökningen framkommer det också att en pilot som styr 
flygplan i ett kontrollrum från marken möjligtvis skulle ha koll på flertalet flygplan samtidigt i framtiden. Även 
detta väcker en oroande tanke kring hur dessa piloter skulle hantera stressfulla situationer som uppstår. Om det 
skulle ske något med ett av flygplanen gör detta att pilotens fokus skiftar och de övriga flygplanen blir lämnade. 
Vem ser över dessa övriga flygplan då?     

30,4% av deltagarna i enkäten skulle redan nu känna sig till viss del trygga med att flyga i ett automatiserat 
flygplan. Detta är var tredje person vilket ändå inte är helt betydelselöst. Jag tror här att en markant ökning 
kommer kunna ses inom en inte alltför lång tid. Delvis beroende på att 60% av dessa svaranden tillhörde den 
yngre generationen men också för dagens samhälle mer och mer tillhandahåller ny typ av teknik som kommer få 
fler att bli öppna för att även en dag flyga i ett helt självstyrande plan. Det kanske är så att det handlar om vana 
och att vänja sig vid tanken att det är möjligt först. 77,2% av de som känner sig trygga eller till viss del trygga i 
att flyga i ett automatiserat flygplan var medvetna om att flygplanen redan idag till stor del är automatiska. Det 
behöver ges en större och bättre medvetenhet till hur flygplanen operera idag för att kunna säkerställa en trygg 
och framförallt möjlig bild av automatiserade flygplan. Om automatiserade flygplan ses som något omöjligt och 
endast existerar i en avlägsen framtid kommer det heller aldrig kunna ge en tryggande säkerhetskänsla idag. 
Tekniken finns men vad gör det om det aldrig kommer kunna säljas några biljetter till självstyrande flygplan?  

De som studerat någon typ av teknik fördelade sig relativt jämt mellan att känna sig trygga med automatiserade 
flygplan eller inte. Det kan alltså inte här avläsas huruvida en individs bakgrundsutbildning och erfarenheter kan 
ha haft för påverkan. För att kunna ge en rättvis bild kunde det gjorts tydligare i frågan om hur mycket 
respondenterna studerat då det varit möjligt att endast läst någon enstaka kurs i exempelvis datorkunskap för att 
kunna klassificera sig själv som behörig i att ha studerat teknik grundläggande.          

En procentökning på 27% ser en större positivitet till automatiserade fraktflygplan tillskillnad från civila. Mer än 
hälften skulle idag vara öppna för introducerandet av automatiserade fraktflygplan i drift. Men trots denna 
positivitet har 21,2% av dessa även angett att de själva inte skulle känna sig trygga i att flyga i samma luftrum 
som de automatiserade fraktflygplanen. Detta är en inkonsekvens som är svårlöslig då fraktflygplanen idag delar 
luftrum med det civila flygplanen. Däremot har det visat sig att 12,8% av deltagarna som fastställt att 
automatiserade fraktflygplan inte är en bra idé trots allt är öppna för införandet av dessa plan då de också angett 
att de inte skulle känna sig helt otrygga med att flyga i samma luftrum som dessa. Det är möjligt att anse en idé 
vara dålig men ändå kunna acceptera denna. På samma sätt kan automatiserade fraktflygplan anses vara en dålig 
idé på grund av olika skäl men detta betyder inte nödvändigtvis att idén skulle motsättas om den skulle 
introduceras. Vad är egentligen skillnaden mellan att själv flyga i ett automatiserat flygplan eller att flyga i 
samma luftrum som ett automatiserat flygplan? Det har visat sig i resultatet att det finns de som till viss del 
skulle känna sig trygga i att flyga i samma luftrum som automatiserade fraktflygplan men inte själva flyga i ett 
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sådant plan. Vad beror detta på? Är det en mindre chans att något skulle gå fel om du bara flyger i samma 
luftrum som ett automatiserat plan än om du skulle befinna dig i ett?    

7.2. Artificiell intelligens   
Mer än hälften av respondenterna har till viss del tillit till AI och en tiondel litar fullt på AI. Det är heller inga 
tvivel om att de flesta anser AI vara en del av framtiden som kan ses i figur 8. Det är dessutom anmärkningsvärt 
att av de respondenter som angivit att de studerat teknik i någon grad är det endast 3,1% som uppger sig inte lita 
på AI. Det visar att ökad förståelse och kunskap om teknik ger ett större förtroende och skapar tillit till AI. Detta 
förhåller sig väl med att endast 7% av deltagarna i enkäten svarat nej på liknande fråga.  

Tillit till AI medföljer en tendens till att känna sig trygg att flyga i ett automatiserat flygplan. Detta var inte helt 
utan motsägelse. Frågan är då hur någon kan lita på AI men uppenbarligen inte tillräckligt för att själv sätta sitt 
liv på spel. Om det finns en tillit till AI, hur skapas då en osäkerhet till att flyga i ett automatiserat flygplan? Av 
resultatet följer att det skulle bero på saknad av kontroll då det har visat sig att detta varit den främsta orsaken till 
viss osäkerhet kring flygning och att de svarande annars oftast eller alltid känner sig trygga med att flyga. 
Oavsett om det finns en pilot i cockpit som styr flygplanet eller inte så kommer denna saknad av kontroll inte 
kunna ändras.   

Färre respondenter anser att en ökad förståelse om AI skulle ge en säkrare syn på flygning tillskillnad från om 
ökad förståelse ger ökad tillit till AI. En femtedel är osäkra på denna fråga men fortfarande är mer än hälften för 
att detta skulle vara sant. Som tidigare nämnts ger tillit till AI en större chans att känna sig trygg att flyga i ett 
automatiserat flygplan.     

7.3. Trygghet med koppling till självkörande bilar    
De flesta respondenter känner en viss trygghet i att flyga, endast 3,48% känner sig aldrig trygga, och det är 
tydligt att osäkerheten som finns främst beror på maktlöshet i luften och saknad av kontroll. Detta är inte helt 
oväntat då flygning sker på en höjd där om något skulle hända finns det inga åtgärder att ta. Jämförbart är det 
möjligt att kasta sig ur en bil eller hoppa av ett tåg men i ett flygplan finns inte denna möjlighet på samma sätt.  

Utvecklingen av självkörande bilar ligger i framkant och det är något som inte anses vara lika osäkert som 
automatiserade flygplan. Enbart en tredjedel finner självkörande bilar osäkert men även om de flesta är positiva 
till utvecklingen är det få som faktiskt skulle vilja åka i en sådan bil. Majoriteten skulle bara vilja prova någon 
gång. Vad beror detta på? En hypotes är att det skulle bli tråkigt. Att köra bil är för många något roligt och det 
kan lätt uppstå en rastlöshet i att bara sitta i bilen utan att behöva göra någonting. Detta kan också vara en vane 
sak som försvinner med tiden. Det är även tänkbart att den självkörande bilen anses vara en bra idé för att passa 
vissa samhällsgrupper men då inte ens egen. Exempelvis gör en självkörande bil det möjligt för personer med 
funktionsnedsättning att ta sig runt utan att behöva hjälp av någon. Även äldre kan dra nytta av en sådan bil. 
Möjligheten finns också att samma osäkerhet som vid flygning, maktlöshet och saknad av kontroll, uppstår i och 
med en självkörande bil. Enligt CTA är det inte mer än en myt att vi konsumenter inte skulle vilja ha 
självkörande bilar trots forskning som visar det motsatta. Vi vill ha full kontroll över bilen även om en 
självkörande bil skulle vara säkrare. Osäkerheten handlar alltså om att förlora vår kontroll att styra bilen och inte 
om den självkörande bilen i sig. Kan detta vara överförbart till automatiserade flygplan? Det kanske inte handlar 
så mycket om tekniken i ett automatiserat flygplan utan om vetskapen att det inte finns någon som har kontroll 
att styra planet. Säkerheten värdesätts högt av passagerare till både bil och flygplan men frågan är om inte 
känslan av kontroll på något vis ter sig viktigare. Säkerhet bör prioriteras samtidigt som individers behov måste 
respekteras. CTA menar att självkörande bilar inte nödvändigtvis måste vara perfekta innan de sätts i bruk. 
Människan är själv långt ifrån perfekt och att hålla automatiserade fordon till en omöjlig standard vore inte rätt. 
Detta är då applicerbart även för automatiserade flygplan.         

7.4. Arbetsmetod   
Enkätundersökningen gav bra variation i svar och spridningen var stor i flygerfarenhet och ålder. Kvantitativa 
frågor gjorde det möjligt att enkelt läsa av data och analysera vad som eftersträvades. Målet var att få en bred 
överblick om flygpassagerares åsikter från ett stort antal respondenter och i detta fall hade inte kvalitativa frågor 
varit till någon fördel även om det kunnat ge ett bredare djup i frågorna.  
 
Gällande utformningen av enkäten kunde ännu fler frågor inkluderats för att få en mer djupare förståelse kring 
varför respondenterna svarat som de gjorde. Exempelvis om vad som känns osäkert med automatiserade 
flygplan, självkörande bilar eller att ha en pilot på marken på samma sätt som frågan följde i vad som känns 
otryggt med att flyga. Jag kunde också inkluderat en fråga om respondenterna är medvetna om att den mänskliga 
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faktorn ofta är huvudorsaken till haverier. För att vara säker på att anledningen till att inte vilja åka i en 
självkörande bil beror på fråntagandet av kontroll skulle även en sådan fråga medtagits i enkäten.  
 
Beträffande den låga svarsfrekvensen kunde den digitala enkäten även skickats ut till individer via meddelande 
för en bättre chans till svar istället för att endast ha publicerats allmänt. Trots få deltagare kan jag anta att dem 
som deltog verkligen gjorde det engagerat och utav intresse. Det råder inga tvivel om det varit mer lönsamt att 
distribuera enkäten analogt och kanske att jag då endast skulle ha satsat på det.      
 



 
 
  

 
21 

 

8. Slutsatser  
Syftet med arbetet har varit att få insikt i huruvida automatiserade flygplan kommer att uppfattas som ett säkert 
transportmedel. I arbetet har det framkommit att tekniken till förarlösa flygplan finns och är i ständig utveckling. 
Tekniken används idag inom det militära men har ännu inte anförtrotts till kommersiella syften. Automatiserade 
fraktflygplan är det som ligger närmast i framtiden jämfört med civila flygplan. Det kan också konkluderas att 
pilotlösa flygplan som styrs från kontrollrum på marken inte bör agera som en övergång till helt automatiserade 
flygplan. Istället föredras en stegvis automatisering i form av en digital andrepilot som hjälpmedel.  
 
Det har framförts att ökad förståelse om teknik ger en ökad tillit till AI och ju mer tillit till AI desto större chans 
till att skapa en bättre trygghetskänsla till automatiserade flygplan. Det måste dessutom skapas en större 
medvetenhet i hur flygplanen opererar för att få passagerare mottagbara till vidare utveckling. Vetskapen om att 
det inte finns någon som har kontroll över ett automatiserat flygplan är troligtvis den största anledningen till 
osäkerhet och inte tekniken i sig. 
 
Slutligen måste inte automatiserade flygplan vara helt perfekta och eftersträva en omöjlig standard. De behöver 
bara vara säkrare än vad flygplanen är idag annars skapas en oändlig cykel av forskning och utveckling som 
aldrig tar slut.     

8.1. Framtida arbeten  
Detta arbete är begränsat i antalet respondenter och ger en indikation på hur flygpassagerare ställer sig i frågan 
om automatiserade flygplan. En ny studie skulle därför inte nödvändigtvis ge liknande resultat, tekniken 
fortskrider och med den även vår uppfattning om den.  
 
En intressant aspekt att studera är hur respondenterna skiljer sig åt beroende på var i världen de lever. Att bredda 
studien genom att inkludera flera länder skulle ge en ännu bredare uppfattning om passagerares inställning till 
automatiserade flygplan.       
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Bilaga A 

DENNA SIDA LÄMNAS AVSIKTLIGT TOM 
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INSTÄLLNING TILL AUTOMATISERADE FLYGPLAN  
Denna enkät är frivillig och anonym samt avsedd för alla som brukar flyga. Syftet är att ta reda på passagerares 
uppfattning och inställning till automatiserade flygplan. Målet är att få en stor respons från en bred åldersgrupp 
för bästa möjliga överblick kring ämnet.  
 
 
 

1. Ålder  

o 18-25  

o 26-35  

o 36-55   

o 56-60   

o 61+  
 

2. Har du studerat data/nätverk/robotik 
eller annan typ av teknik?  

o Ja   

o Grundläggande  

o Nej     

o Vet ej 
 

3. Hur ofta flyger du i genomsnitt? (tur & 
retur räknas som 1 resa) 

o 1 gång vartannat år   

o 1 gång/år   

o 2 gånger/år   

o 3 gånger eller mer/år   

o Flyger mer sällan   
 

4. Känner du dig trygg när du flyger?  

o Alltid  

o Oftast 

o Ibland 

o Sällan 

o Aldrig 

o Vet ej 

o Ingen åsikt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Vid viss otrygghet; vad är det som 

känns osäkert? 

o Saknad av kontroll 

o Maktlöshet i luften 

o Tillit till flygsystem 

o Tillit till piloten   

o Annat 

o Vet ej 

o Ingen åsikt 

o Frågan saknar relevans  
 

6. Skulle du känna dig trygg att flyga om 
piloten befann sig på marknivå? (ingen 
pilot i cockpit)  

o Ja 

o Till viss del 

o Nej 

o Vet ej 

o Ingen åsikt 
 
 

7. Hur viktigt är det för dig att det finns 
en pilot som kontrollerar flygplanet?  

o Mycket viktigt 

o Viktigt 

o Sådär 

o Inte särskilt 

o Inte alls 

o Vet ej 

o Ingen åsikt 
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8. Skulle du känna dig trygg att flyga i ett 
automatiserat flygplan? (planet styr sig 
själv utan pilot) 

o Ja 

o Till viss del 

o Nej 

o Vet ej 

o Ingen åsikt 
  

9. Är automatiserade fraktflygplan utan 
piloter en bra ide? 

o Ja 

o Till viss del 

o Nej 

o Vet ej 

o Ingen åsikt 
 

10. Skulle det kännas tryggt att flyga i 
samma luftrum som automatiserade 
fraktflygplan? 

o Ja 

o Till viss del 

o Nej 

o Vet ej 

o Ingen åsikt 
 
11. Är du medveten om att flygplan redan 

idag till stor del är automatiska? 

o Ja 

o Till viss del 

o Nej 
 

12. Litar du på artificiell intelligens? 

o Ja 

o Till viss del 

o Nej 

o Vet ej 

o Ingen åsikt 
 
 
 
 
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan!  

13. Är artificiell intelligens en del av 
framtiden? 

o Ja 

o Till viss del 

o Nej 

o Vet ej 

o Ingen åsikt  
 

14. Utvecklingen leder till självkörande 
bilar, känns det säkert? 

o Ja 

o Till viss del 

o Nej 

o Vet ej 

o Inge åsikt 
 

15. Skulle du vilja åka i en sådan 
självkörande bil? 

o Ja 

o Ibland 

o Prova någon gång 

o Nej 

o Vet ej 

o Ingen åsikt 
 

16. Skulle ökad förståelse inom teknik ge 
dig ett större förtroende till artificiell 
intelligens?   

o Ja 

o Till viss del 

o Nej 

o Vet ej 

o Ingen åsikt  
 

17. Skulle ökad förståelse för artificiell 
intelligens ge dig en säkrare syn på 
flygning?  

o Ja 

o Till viss del 

o Nej 

o Vet ej  

o Ingen åsikt 


