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Sammanfattning 

På sektionen Flygsystem/Teknik på Saab Aerotech har man gedigen erfarenhet 

av att ta fram underhållsinstruktioner för försvarsmaktens flygande system. En 

mängd olika typer av underhållsinstruktioner produceras inom avdelningen. 

Volymen på instruktionerna är stor och revisionsfrekvensen på olika delar 

varierar mellan 20 gånger per år till en gång var 18:de månad. Gemensamt för 

alla är att de presenteras och distribueras i tryckformat. Försvarsmakten har 

börjat digitalisera distributionen, men då instruktionen ska användas skrivs den 

ut på papper.  

Nu finns tekniken för att göra underhållsinstruktionerna mer intelligenta ur 

användarens perspektiv. Alltså att ge användaren ett effektivare och bättre 

verktyg. För sektionen är det mycket viktigt, inte minst ur affärssynpunkt, att 

följa med i teknikutvecklingen. Det är också viktigt att erbjuda kunden en 

produkt där all information som kan behövas finns samlad på ett smidigare sätt 

än i dagens system.  

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur en publikation kan 

utvecklas och förbättras genom att utnyttja interaktivitet och multimedia; 

beskriva vilka krav produktionen av en sådan publikation ställer på hårdvara, 

mjukvara och personalkompetens; samt slutligen ta fram en prototyppublikation 

för handdator. 

Idéer om hur prototypen skulle kunna se ut utvecklades genom en 

användarcentrerad metod. Både slutanvändarna av publikationen samt 

producenterna av den analyserades liksom de bägge gruppernas uppgifter. Dessa 

idéer renodlades och prototypen utvecklades. Resultatet är en prototyp för hur 

en digital publikation kan se ut samt en beskrivning av vilka möjliga fördelar 

den ger användarna. 

Resultaten av analysen och erfarenheterna från prototyparbetet ledde fram till 

en idé om hur en utvecklingsprocess för strukturerad teknisk information kan se 

ut, samt vilka krav detta kommer att ställa på utvecklarna.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Inom flyget liksom inom många andra högteknologiska verksamheter finns idag 

en stor mängd dokumentation. Till stor del fortfarande i pappersform – eller 

formaterat för utskrift.  

Saab Aerotech erbjuder integrerade supportlösningar till kunder inom försvar, 

civilt flyg och samhällssäkerhet. Divisionen Ground Support Systems, GSS, 

levererar tekniska tjänster för drift och underhåll av flygsystem och 

markmateriel. Deras kunder finns främst inom försvarsmakten, och 

försvarsindustrin. 

På sektionen flygsystem/teknik har man lång och gedigen erfarenhet av att ta 

fram underhållsinstruktioner för försvarsmaktens flygande system. En mängd 

olika typer av underhållsinstruktioner produceras inom avdelningen. 

Gemensamt för alla är att de presenteras och distribueras i tryckformat, 

antingen som PDF-filer eller pappersform. 

Efterfrågan på mer lättillgänglig, sökbar och utökad teknisk dokumentation 

ökar. Nu är också tekniken tillgänglig och relativt mogen. Standarder för digital 

teknisk information börjar bli populära. Detta gör att Saab Aerotech, GSS, nu vill 

undersöka möjligheterna med att utveckla och tillhandahålla 

underhållsinstruktioner i ett flexiblare och intelligentare digitalt format. 

1.2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en vald publikation kan 

utvecklas och förbättras genom att utnyttja interaktivitet och multimedia; 

beskriva vilka krav produktionen av en sådan publikation ställer på hårdvara, 

mjukvara och personalkompetens; samt slutligen ta fram en prototyppublikation 

för handdator. 

1.3. Avgränsningar 

Examensarbetets tidsbegränsning medför också begränsningar för prototypen. 

Prototypens begränsningar rör främst funktionalitet. Eftersom målet med den är 

att ta fram en prototyp som kan visa på fördelarna med en sådan lösning. Detta 

gör att vissa funktioner enbart kommer att finnas som demonstration och inte 

som fungerande funktionalitet. Vidare kommer lösningar för att hantera stora 

mängder dokumentation inte att tas upp. Prototypen kommer endast att 

omfatta valda delar av publikationen Speciell klargörningsinstruktion, SKI. 
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1.4. Rapportens struktur 

Kapitel 2 tar upp tekniker och standarder som kan användas för att digitalisera 

och strukturera teknisk dokumentation samt presentera den. I kapitel 3 

behandlas användbarhet och hur metoden användarcentrerad utveckling bör gå 

till. Kapitel 4 beskriver hur utförandet rent praktiskt har gått till. Kapitel 5 

slutligen redogör för resultatet av genomförandet. 

1.5. Skriftliga konventioner 

Så långt som möjligt används svenska termer i rapporten. Översättningarna av 

datorord kommer främst från Svenska datatermgruppen.  
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2. Teknik och koncept 
I detta kapitel beskrivs de tekniker som kan användas för att digitalisera och 

strukturera teknisk dokumentation samt presentera den. Innehållet bygger om 

inget annat anges på W3Cs standarder och rekommendationer. 

2.1. XML 

SGML (Standard Generalized Markup Language) är en ISO-standard för att märka 

upp dokument. Språket är ett ramverk för att definiera märkord, som sedan kan 

användas i dokument för att ge dem en innehållsmässig struktur (t.ex. titel, 

stycke, avsnitt o.d.). Med SGML kan man definiera system av märkord anpassade 

till en specifik typ av dokument t.ex. rapporter, fakturor eller recept.  

 

Figur 1. Samband mellan SGML, XML, HTML OCH XHTML 

XML (EXtensible Markup Language) är en delmängd av SGML och togs fram av 

W3C (World Wide Web Consortium) för att SGML skulle kunna användas på 

webben. Ett XML-dokument är alltså genom sin uppbyggnad även ett SGML-

dokument. XML är enklare än SGML som har kommit att bli ganska komplext. 

XML är precis som SGML en standard för hur man skapar märkspråk, ett 

metamärkspråk. Kodning och användning görs i tillämpningar av XML.  

2.1.1. XML-dokument 

<instruktion språk=”svenska”> 

   <titel>Uppackning</titel> 

   <steg>Öppna och lyft av transportlådans lock</steg> 

   <steg>Okulärbesiktiga farkosten</steg> 

   <steg>Frigör de fyra transportlåsen 

      <bild id=”transport” /> 

   </steg> 

</instruktion> 

Figur 2. XML-dokument 

Figur 2 visar hur ett XML-dokument som innehåller en instruktion skulle kunna 

se ut. Ett XML-dokument byggs upp av element. instruktion är ett element som 
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innehåller flera steg-element. Ett märkord avgränsat av ’<’ och ’>’ kallas för 

tagg. Element består av en starttagg <instruktion> och en sluttagg 

</instruktion> samt innehållet däremellan. Innehållet kan vara både text och 

andra element. 

En del element har inget innehåll mellan taggarna. I exemplet ovan finns en 

referens till en bild. Taggen för ett tomt element startar med < precis som 

vanligt, men avslutas med /> 

Förutom innehåll så kan element även ha noll, ett eller flera attribut. Ett attribut 

anges i starttaggen och består av ett namn och ett värde, instruktion har ett 

attribut, språk som har värdet svenska.  

Element som ligger i innehållet till andra element kallas barn, elementet det 

ligger inuti blir därmed dess förälder. I exempel 1 är titel ett barn-element till 

instruktion. De andra barn-elementen till instruktion är s.k. syskon-element 

till varandra. 

För att ett XML-dokument ska vara välutformat och därmed vara ett riktigt XML-

dokument så måste det följa vissa grundregler. Alla element måste ha en start- 

och en slut-tagg. Element måste vara korrekt nästlade, detta betyder att 

barnelement måste stängas, innan dess förälder stängs så att elementen inte 

överlappar.  

Ett välutformat XML-dokument har också exakt ett element som inte har några 

föräldrar, ett element som innehåller alla andra element. Detta är rot-elementet. 

2.1.2. DTD 

För att styra strukturen i XML-dokument kan man använda en DTD (Document 

Type Definition). En DTD kan givetvis användas av flera XML-dokument. En DTD 

definierar vilka element och attribut ett XML-dokument måste och får innehålla, 

samt hur de ska ordnas. Detta gör att alla dokument som byggs enligt en 

bestämd DTD använder samma namn på element och attribut samt att 

dokumenten är likadant uppbyggda. Detta underlättar automatisk hantering av 

stora dokumentsamlingar. 

Då man bygger ett XML-dokument enligt en DTD så kan man validera 

dokumentet mot DTDn för att kolla att det stämmer. Ett dokument som 

validerar mot sin DTD är giltig XML. DTDn skrivs inte i XML utan den använder en 

egen notation. Detta har både för och nackdelar. DTDer blir mycket kompakta 

och lättlästa för människor. Men samtidigt kräver de förståelse av ytterligare en 

notation. 

Det finns andra alternativ till DTD till exempel XML-schema och Relax NG som 

båda skrivs i XML. 
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2.2. XSL 

XSL (EXtensible Stylesheet Language) skapades av W3C för att de såg ett behov av 

ett XML-baserat språk för formatmallar. XSL består av tre delar: 

� XSLT (XSL Transformations) – ett språk för att transformera XML-

dokument. 

� XPath (XML Path language) – ett språk för att navigera i XML-dokument.  

� XSL-FO (XSL Formatting Objects) – ett språk för att formatera xml-

dokument.  

XSLT skrivs i XML och använder XPath för att peka ut vad som ska transformeras.  

XPath är ett språk för adressering inom XML-dokument. Eftersom XML är 

strukturerat så går det att peka ut exakt vilka delar av ett dokument man vill 

arbeta med. XPath används för att precisera vilka delar av ett dokument som ska 

förknippas med en viss hantering i transformeringen. 

En transformering innebär att information kopieras från ett eller flera XML-

dokument till ett nytt. Ofta behöver XML-dokument transformeras då de ska 

presenteras; antingen för att ändra ordningen på innehållet, lägga till 

information eller för att välja ut delar av grunddokumentet eller för att 

konvertera det till ett närliggande märkspråk t.ex. HTML. XSLT är flexibelt och 

kan utvinna data från både element och attribut, det kan även göra beräkningar 

på och sortera informationen från källdokumentet. 

XSLT-filen innehåller ett antal mallar (eng. templates) som motsvarar element i 

källdokumentet. Vid transformeringen hoppar transformeraren från element till 

element i källdokumentet. När det finns en mall i XSLT-filen som matchar ett 

element i källdokumentet så kopieras informationen i källelementet. Sedan 

transformeras det enligt mallen i XSLT-filen för att slutligen placeras in i till 

resultatdokumentet. Det nya dokument som skapas i processen behöver inte ha 

samma DTD som grunddokumentet.  

2.3. HTML/XHTML 

HTML (HyperText Markup Language) är ett märkspråk för strukturering av 

innehåll på webbsidor m.m. HTML är en tillämpning av SGML och det finns 

därmed en DTD för HTML. XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) är en 

version av HTML som är en tillämpning av XML istället för SGML. Tidigare kodades 

både struktur och utseende på dokument i HTML. Detta innebar att 

informationen blev svår att återanvända och tolka. Nu förespråkar W3C i sina 

webbstandarder att struktur och formatering separeras. Detta görs ofta genom 

att strukturen kodas i HTML eller XHTML och formateringen styrs av CSS 

(Cascading Style Sheet) 
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2.4. CSS 

CSS är stilmallar som styr hur HTML-dokument presenteras i en webbläsare. 

Stilmallen talar om för webbläsaren hur varje typ av element ska formateras, 

t.ex. typsnitt, storlek på text. CSS kan också styra hela layouten på HTML-

dokumentet, var på sidan element ska placeras. 

En stilmall kan användas för hur många dokument som helst, detta gör också att 

förändringar av formateringen enkel eftersom ändringen endast behöver göras i 

stilmallen för att sedan slå igenom på alla dokument. 

Det finns också möjlighet att göra olika stilmallar för olika typer av mottagare. 

Ett HTML dokument kan alltså formateras annorlunda beroende på om det ska 

presenteras på en PC, en handdator eller skrivas ut på papper. 

Stödet för CSS och HTML/XHTML skiljer sig åt i de olika webbläsare som finns, 

både mellan de olika läsarna och mellan versioner av dem. Detta måste noga 

beaktas vid utveckling.  

2.5. Förekommande DTDer 

2.5.1. FMV:s publikationsstandard 

För att kunna få dokumentation levererad enligt bestämda standarder har FMV 

utvecklat en publikationsstandard med tillhörande verktyg. 

När FMV beställer en materielpublikation beslutas vilken standard som ska 

användas; antingen FMVs egen publikationsstandard, materielleverantörens 

publikationsstandard eller en kombination av de båda. 

FMVs egen publikationsstandard består av dokumentet ”Handbok FMV 

materielpublikationer” som riktar sig till ansvariga och handläggare vid FMV 

samt producenter och användare av materielpublikationerna. 

Publikationsstandarden anger beskrivningar, regler och rekommendationer för 

utformning av satsyta, marginaler, rubriknivåer, hur illustrationer och 

fotografier skall utformas samt språkregler. Den reglerar däremot inte 

sakinnehållet i en publikation. I delen som riktar sig till producenter av 

publikationer beskrivs syfte, målgrupp, disposition, språklig utformning och 

grafisk utformning specifikt för varje publikation  

Eftersom produktionen av publikationer är så hårt styrd har FMV tagit fram en 

produktionsmiljö som baseras på FrameMaker och SGML. I miljön finns 

FrameMaker-mallar, som styr utseendet/Layouten, för varje publikationstyp. För 

att styra innehållet används en av FMV utvecklad DTD (EnkelDok DTD). (FMV, 

2007) 
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2.5.2. S1000D 

S1000D är en internationell standard för dokumentation rörande både civila och 

militära system. Den har utvecklats av Aerospace and Defence Industries of 

Europe (ASD). ASD består av branschorganisationer från 21 europeiska länder 

som representerar flyg-, rymd-, försvars- och säkerhetsindustri. (ASD, 2007) 

Ursprunget till dagens specifikation är den utredning som AECMA (nuvarande 

ASD) startade i början av 1980-talet. Då dokumenterades merparten av de civila 

projekten inom flygindustrin enligt ATA 100 (Air Transport Association), i 

militära projekt däremot förekom flera olika nationella standarder. Eftersom 

situationen inom civil flygindustri var stabilare och mer hanterbar så kom den 

arbetsgrupp som utförde utredningen fram till att basera en ny militär standard 

på den rådande civila standarden ATA 100.    

De senare versionerna av s1000d har producerats gemensamt av ASD och AIA(The 

Aerospace Industries Association of America). ASD och AIA har bildat TPSMG 

(Technical Publications Specification Maintenance Group) för att uppdatera och 

etablera dokumenteringsstandarder som de medverkande nationerna kommit 

överrens om. 

Från och med utgåva 2.0 av S1000D så omfattar den även fordon och utrustning 

som används på land och sjö. (ASD, 2007) 

2.6. Teknisk information - definition 

Teknisk dokumentation/information är beskrivande eller procedurell 

information. Den definieras som den information som är nödvändig för att 

installera, operera, upprätthålla, reparera och underhålla utrustning/materiel 

under hela dess livscykel.  

Varje flygfarkost säljs med en uppsättning dokument som används av köparna 

för att underhålla och köra flygfarkosten samt träna personalen. Dessa 

dokument kallas för tekniska publikationer. Saab Aerotech ansvarar för att 

producera och/eller sammanställa sådana publikationer för ett flertal system.  

Tekniska publikationer produceras i en mycket krävande kontext. Volymen på 

tekniska publikationer är stor: för UAV Ugglan omfattar dokumentationen 

ungefär 1700 sidor fördelade på sju publikationer. Revisionsfrekvensen skiljer 

mycket mellan de olika publikationerna. Publikationen med högst 

revisionsfrekvens uppdateras ca 20 gånger per år medan den med lägst 

uppdateras var 18 månad.(Öyen, 2008) 

Tekniska publikationer för varje flygfarkost skiljer sig åt beroende både på vilken 

farkost det är och vem som är kund. Volymen på publikationen ökar i och med 

den ökande mängden modifikationer på farkosten.  
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Publikationerna innehåller komplex teknisk data, text och illustrationer. 

Publikationerna korsrefereras i mycket hög grad. Samma information kan finnas 

på fler ställen i manualerna och därmed måste följdriktigheten i den garanteras. 

Eftersom informationen i de tekniska publikationerna används för underhåll, 

träning och drift av flygfarkosten så spelar dess innehåll stor roll för 

driftkostnader och säkerhet. 

2.7. Slutterminal - PDA 

Eftersom det idag finns många beteckningar för vad som tidigare kallats 

handdator eller PDA (Personal Digital Assistant) samt att de förekommer i 

k0mbination med t.ex. mobiltelefon så är det svårt att exakt definiera vad en PDA 

är. 

I det här sammanhanget är det relevant att tala om en PDA som en liten dator 

som är lätt att bära med sig. 

Den har en ungefärlig storlek av 70 x 100 x 20 mm(B x H x D) och vikt runt 200g. 

Skärmen är typiskt mellan 3,5 och 4 tum och har QVGA (320x240 pixlar) eller VGA 

(640x480 pixlar) upplösning. 

Ofta har en PDA bara ett fåtal knappar, den huvudsakliga interaktionen sker 

istället via den tryckkänsliga skärmen med hjälp av en liten pekpinne. Knappar 

aktiveras och menyval görs genom att pekpinnen sätts mot skärmen, för att 

markera saker på skärmen drar man pekpinnen över skärmen.  

För att mata in text används två olika sätt. Dels ett virtuellt tangentbord som 

visas på skärmen där man skriver genom att trycka på bokstäverna. Dels genom 

textigenkänning där användaren skriver på skärmen precis som med en vanlig 

penna på papper. Det som skrivs tolkas sedan och omvandlas till text. 

Den har nätverksmöjligheter via olika tekniker. 

Den har ett enklare/lättare operativsystem än vanliga persondatorer. Det 

operativsystem som levererades på flest PDA under 2006 var Windows Mobile, 

tidigare Windows Pocket PC, som är baserat på Windows CE. Windows CE har 

56,1% av marknaden medan det närmast följande operativsystemet Research In 

Motion har 19,8%.(Gartner, 2007) 

Då handdatorer av olika slag har kommit att användas mycket som 

arbetsverktyg i krävande miljöer har många tillverkare utvecklat mer tåliga 

modeller, ibland kallade ruggade (eng. rugged). Många av dessa är specialiserade 

för vissa arbetsuppgifter till exempel med inbyggd scanner för lager och logistik-

arbete.  
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För att ange hur mycket de tål används standarden IEC (International 

Electrotechnical Commission) 60529. Märkning enligt den ser ut som följer: 

IPXX. IP som står för international protection rating följt av två siffror. Första 

siffran anger grad av skydd mot beröring och inträngande föremål. Andra siffran 

står för grad av skydd mot inträngande vatten. Ju högre siffra desto bättre skydd.  

Dessa tåliga handdatorer blir ofta mycket dyrare än de vanliga. De är också ofta 

klumpigare och tyngre. 

2.8. FrameMaker 

FrameMaker är ett publicerings- och ordbehandlingsverktyg från Adobe. Det är 

används för teknisk information och publicering av stora 

dokumentationsmängder. Det kom ut på marknaden i mitten av 1980-talet och 

var då främst ett ordbehandlings- och layoutprogram med ett proprietärt 

filformat. Programmet har på senare år inte utvecklats i hög takt men det 

används fortfarande mycket och det stödjer idag nya standarder som XML och 

WebDav. 

FrameMaker arbetar med dokument på två mycket olika sätt antingen 

strukturerat (structured FrameMaker) eller ostrukturerat (unstructured 

FrameMaker). 

I det ostrukturerade läget fungerar FrameMaker främst som ordbehandlings- 

och layout-verktyg. Ingen underliggande struktur för dokumentet finns utan 

strukturen framgår av hur informationen formges, ex en rubrik på översta nivån 

sätts med ett större typsnitt än en på lägre nivåer. 

Strukturerad FrameMaker bygger på XML eller SGML. En så kallad EDD (element 

definition document), som är en FrameMaker-specifik DTD, används för att styra 

strukturen. För att styra utseendet på dokumentationen kan EDDn antingen 

också innehålla formateringsinformation eller så används EDDn ihop med 

fristående formatmallar. Ett strukturerat FrameMaker-dokument kan exporteras 

till XML eller SGML med hjälp av verktyg som finns inbyggda i programmet.  

I FrameMaker finns också verktyg för att migrera dokumentation från 

ostrukturerat till strukturerat format. (Adobe, 2007) 
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3. Metod - användbarhet 
Med vetenskaplig metod avses "det sätt en forskare går tillväga för att besvara 

sina forskningsproblem och sättet som denne tillägnar sig ny kunskap" (Holme & 

Krohn, 1997) 

För att utveckla ett användbart system krävs en definition av användbarhet. Att 

definiera användbarhet gör att man får fram egenskaper som går att mäta. För 

att uppnå de målvärden som sätts på dessa egenskaper krävs ett metodiskt 

arbetssätt som involverar användare. 

I ISO 9241-11 definieras användbarhet som:  

"Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå 

ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang."(Usability Partners, 2005)  

Användbarhet handlar alltså om tre olika delar: 

� Ändamålsenlighet – Kan användaren uppnå sina mål genom att använda 

systemet, gör systemet det som användaren vill att det ska göra? 

� Effektivitet – Kan användaren nå sina mål inom rimlig tid? 

� Tillfredsställelse – Hur upplever användaren systemet?  

Genom den här definitionen framgår att användbarhet inte är en egenskap i 

systemet i sig. Hur användbart systemet är påverkas av vem som ska använda 

systemet, vilket mål användaren har och hur systemet kommer att användas. 

(UsabilityNet, 2006) 

För att uppnå ett användbart system krävs en användarcentrerad arbetsprocess. 

Denna används som grund för planeringen. Den visar också hur de olika 

metoder som används relaterar till varandra. 

3.1. ISO 13407 

ISO 13407 – ”Human centered design processes for interactive systems” beskriver 

hur användarcentrerad design kan gå till. Den definierar användarcentrerad 

design med hjälp av fyra viktiga punkter: 

� aktiv involvering av användare och en tydlig förståelse av användarens 

och uppgiftens krav  

� en lämplig allokering av funktion mellan användare och teknik  

� iterering av designlösningar  

� tvärdisciplinär design  

(Gulliksen & Göransson, 2002) 
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3.2. Användarcentrerad systemdesign 

Genom att utgå från ISO 13407 samt erfarenheter från Rational Unified Process 

(RUP) och Dynamic Systems Developement Method (DSDM) så har Jan Gulliksen 

och Bengt Göransson konkretiserat utvecklingsprocessen i sin bok 

”Användarcentrerad systemdesign”(2002). 

De aktiviteter som enligt dem bör utföras vid systemutveckling är:  

� Analysera krav och användarbehov 

� Design för användbarhet genom prototypning 

� Utvärdera verklig användning 

� Återkoppla inför nästa iteration. 

Aktiviteternas koppling till varandra visas i figur 3. 

 

Figur 3. Användarcentrerad systemdesign (baserad på fig. i Gulliksen & Göransson, 2002) 

Återkoppling från användarna kan leda till att nya behov och krav identifieras 

och fastställs eller att en ny prototyp tas fram. Utvecklingen avslutas med 

utvärdering för att försäkra att kraven uppnås. I varje steg används olika 

metoder för att uppnå målet med steget. Följande är en beskrivning över stegen 

och vilka metoder som kan användas i dem. 

3.2.1. Analysera krav och användarbehov 

Analysen genomförs för att få så stor kunskap som möjligt om användarna och 

deras uppgifter. I det här steget svarar man på frågorna:  

� Vilka är användarna? 

� Vad har dessa användare för mål, krav och behov? 

� Vilka är användarnas arbetsuppgifter? 

� I vilket sammanhang utförs dessa uppgifter? 
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För att lära känna användarna kan man använda intervjuer och enkäter. 

Användare kan intervjuas dels för att samla in specifik kunskap och dels för att 

få deras subjektiva åsikter. Intervjun kan vara strukturerad eller ostrukturerad. 

Vid en strukturerad intervju använder man en förutbestämd mall och tillåter 

inte avvikelser från den. En ostrukturerad intervju är friare. Där kan användare 

ge sina åsikter fritt och både intervjuare och användare har möjlighet att reagera 

på det som kommer fram under intervjun. Utseendet på den insamlade 

informationen, hur detaljerad och hur giltig den är, beror både på vilken typ av 

intervju som utförs samt på hur erfaren intervjuaren är. (UsabilityNet, 2006) 

Ett exempel på en mer ostrukturerad intervju är att man kan be den intervjuade 

att gå igenom den process man är intresserad av att veta mer om. Under 

intervjun ställs frågor som t.ex. vad och vem startar arbetet, vem utför det osv. 

Detta gör det också lätt att gå in på intressanta detaljer. (Hackos & Redish, 1998) 

För att få en bred bild av användargruppen kan enkät användas. Att producera 

bra och tillförlitliga enkätfrågor är ett tidskrävande arbete. Arbetsinsatsen blir 

därmed stor i förhållande till vinsten. En enkät går ut på att man delar ut en 

mängd, oftast skrivna, frågor till användarna. En enkätfråga kan vara antingen 

stängd eller öppen. I en stängd fråga måste svaret väljas bland förbestämda 

alternativ. I en öppen fråga tillåts den som svarar att uttrycka svaret fritt. En 

enkät kan vara ett bra sätt att se hur gruppen är sammansatt, hur många 

experter och hur många nybörjare som finns m.m. (UsabilityNet, 2006) 

Sammanhangsförfrågan (eng. contextual inquiry) ger svar på frågor om 

användarnas uppgifter och i vilket sammanhang de utförs. 

I ” User and task analysis for interface design” (Hackos & Redish, 1998) beskrivs 

sammanhangsförfrågan som en typ av fältintervju som bygger på ett par viktiga 

punkter (sid 131, kap 6): 

� Planera. Klargör meningen och målet med besöket. 

� Välj användare som representerar mångfalden i målgruppen. 

� Se användaren som en samarbetspartner. 

� Se, hör och tala med användaren om hans arbete under tiden som han 

utför det i sin egen miljö. 

� Gör förfrågningen/samtalet konkret. Prata om vad användaren gör eller 

just gjorde. 

� Följ användarens signaler. Tala om din växande förståelse med 

användaren, försäkra dig om att du tolkar det du ser och hör på rätt sätt. 

Sammanhangsförfrågan går alltså ut på att man tittar och lyssnar då användaren 

arbetar. Observatören kan också ställa frågor för att förstå vad användaren gör 

och tänker. Målet är att förstå användarnas arbetsmiljö och deras uppgifter. Att 

se miljön som systemet/produkten ska användas i kan vara mycket nyttigt. 
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Genom att besöka den verkliga användningsmiljön så får man en mycket bättre 

helhetssyn på omgivningen både fysiskt och psykiskt. Man får insikt i vilka 

andra uppgifter som kanske utförs samtidigt vad som kan störa m.m. 

Sammanhangsförfrågan ger svar på frågor som:  

� Hur ser den sociala miljön ut? 

� Finns det andra människor i närheten som kan hjälpa till? 

� Hur är den fysiska miljön? Är det mycket ljud? Hur är ljusförhållandena? 

Är det varmt/kallt? Är det utomhus/inomhus? 

� Hur utförs uppgiften? 

Sammanhangsförfrågningar liknar ett naturligt samtal. De kan vara 

strukturerade eller ostrukturerade precis som en intervju. En strukturerad 

förfrågning följer ett manus emedan en ostrukturerad tillåter utvikningar där det 

behövs. Resultaten av en sammanhangsförfrågan är kvalitativa snarare än 

kvantitativa. 

Informationen från analysen sammanställs och formuleras som 

användbarhetskrav och funktionalitetskrav. Dessa krav används sedan som 

vägledning i det iterativa designarbetet. 

3.2.2. Design och prototyp 

I inledningen av designfasen används tumregler och riktlinjer för hur ett 

användbart gränssnitt bör se ut. Under designprocessen används prototypning i 

flera iterationer.  

För att dra nytta av tidigare arbete inom användbarhet och dessutom använda 

sig av form och funktioner som användaren känner igen så kan man använda sig 

av redan fastställda tumregler och riktlinjer. De är oftast grundade på 

omfattande forskning och erfarenhet. Det finns flera sammanställningar av 

sådana här riktlinjer och tumregler. Några av de mer kända och använda är 

troligtvis Jacob Nielsens tio tumregler (1994a). 

I ”Designing Interactive systems” (2005) har David Benyon et al. sammanfattat 

dessa och flera andra tumregler i följande 12 punkter. 

De första fyra handlar om att hjälpa användarna att få tillgång till, lära sig och 

komma ihåg systemet. 

1. Visibility – Synlighet 

Eftersom det är enklare att känna igen saker än att komma ihåg dem så 

är det viktigt att det syns vilka funktioner som är tillgängliga i systemet 

just nu. Det är också viktigt att det är synligt vad systemet gör just nu. 

Synlighet kan också uppnås med ljud eller känsel.   
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2. Consistency – Överensstämmelse 

Designen måste vara konsekvent. Liknande strukturer ska visas och 

fungera på samma sätt. 

3. Familiarity - Förtrogenhet  

Använd språk och symboler som de tänkta användarna känner igen. Om 

systemet använder koncept som är nya för användarna behövs en 

lämplig metafor så att användarna kan relatera det nya konceptet till ett 

de är mer vana vid.  

4. Affordance – Uppenbarhet/erbjuda/inbjuda till/tillhandahållande 

Gränssnitt och dess beståndsdelar ska vara utformade så att det är 

självklart vad de används till. Objekt ska vara självförklarande, utseendet 

på dem talar om vad de används för. Det här är kulturellt betingat och 

det är därför viktigt att ha i åtanke vem gränssnittet är för. 

Fem, sex och sju handlar om att användaren ska känna att han har kontroll över 

vad som händer, vad som ska göras och hur det ska göras. 

5. Navigation – Navigation 

Ge användaren möjlighet att navigera i systemet. Visa vart han ska och 

hur man kan komma dit. Till exempel med kartor, direktiv eller skyltar. 

6. Control – Kontroll 

Visa alltid vem som har kontrollen. Ge alltid användaren möjlighet att ta 

kontroll. Visa också vilken effekt handlingar kommer att få. 

7. Feedback – Återkoppling 

Ge snabb återkoppling på vilken effekt en handling har fått. 

Återkopplingen ska vara snabb, konsekvent och helst kontinuerlig. 

Nästa två ska ge ett system som är säkert 

8. Recovery – Återhämtning 

Systemet ska ge möjlighet till återhämtning från misstag och fel på ett 

snabbt och effektivt sätt. 

9. Constraints – Restriktion/Begränsning 

Förhindra användaren från att göra fel genom att begränsa vilka 

handlingar som kan göras. Fråga efter konfirmation innan kritiska 

handlingar genomförs. 

De sista tre går ut på att designa systemet på ett sätt som passar användarnas 

smak 

10. Flexibility – Flexibilitet/Smidighet 

Tillåt flera vägar att nå samma mål. En lång väg innehåller flera, visuella 

och enkla steg medan en kort väg består av färre och mer komplexa steg. 

Gör det möjligt att ändra hur systemet ser ut och beter sig genom 

personliga inställningar.  
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11. Style – Stil 

Systemet bör vara harmoniskt och tilldragande. 

12. Conviviality – Trevlighet/Sällskaplighet 

Systemet ska vara trevligt, artigt och hjälpsamt. Passivt då användaren är 

van och aktivt hjälpsamt då användaren söker hjälp. 

Det är bra att ha dessa riktlinjer klart för sig redan då prototypframställandet 

påbörjas. De kan också användas vid så kallad heuristisk utvärdering eller 

expertutvärdering. 

Att använda och utvärdera med prototyper är en iterativ process för att designa 

systemet. Att använda prototypning hjälper bland annat till med: utforska nya 

lösningar, prova funktionalitet, hitta krav, hitta svagheter, testa prestanda och 

utseende. (Gulliksen & Göransson, 2002)  

Prototyper görs med olika förfiningsgrad, från enkla s.k. lo-fi-prototyper till de 

som i stort sett ser ut som slutprodukten s.k. hi-fi-prototyper. Ofta används 

pappersprototyper, lo-fi, för att testa innehåll och att arbetsflöden är logiska. 

Mer färdiga datorbaserade prototyper däremot används mer för att testa hur 

systemet upplevs och det grafiska utseendet. 

Pappersprototyper eller lo-fi prototyper används tidigt i designprocessen. I 

denna metod används enkla material för att skapa gränssnittsskisser. Detta är 

ett enkelt och billigt sätt att testa designförslag. Den stora fördelen med dem är 

att de ger mycket innehållsrik återkoppling från användarna. En annan fördel är 

att eftersom en pappersprototyp inte ser ut som en färdig produkt med en massa 

arbete bakom så känner sig användarna mer bekväma med att kritisera och 

ändra på dem under utvärderingen. (Snyder, 2003)  

Prototyper som mer liknar ett färdigt system är en mer avancerad typ av 

prototyp. De blir mer realistiska och interaktiviteten i dem blir mer lik 

slutprodukten. Detta gör att användare lättare upptäcker problem med just 

interaktiviteten. Alla sorts prototyper testas genom att användarna interagerar 

med prototypen genom att de får en uppgift att slutföra och de uppmanas att 

tänka högt om vad de gör osv. Pappersprototyper kan användas som indata vid 

skapandet av den datorbaserade prototypen. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

3.2.3. Utvärdering 

Vid en heuristisk utvärdering används riktlinjerna för användbarhet. Man går 

igenom systemet och tittar på var, när och hur brott mot riktlinjerna uppstår. 

(Nielsen, 1994b). 
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Under utvärderingen kan man också värdera problemen/avvikelserna från 

riktlinjerna, och på så sätt få fram vilka som är viktigast att åtgärda. Det är tre 

faktorer som påverkar värderingen av problemet:  

� frekvens, hur ofta uppstår problemet,  

� påverkan, hur svårt är det att komma runt problemet, 

� ihärdighet, är det ett engångsproblem som användaren kommer runt då 

han väl vet hur det ska lösas eller återkommer det. 

Genom att använda en skala för att värdera hur allvarligt problemet är så är det 

enkelt att senare rangordna problemen efter hur viktigt det är att de åtgärdas. 

Nielsen menar att man för att få en tillförlitlig värdering av problemen bör 

använda ett medel baserat på tre utvärderares värden. (Nielsen, 1994c) 

En scenariobaserad utvärdering passar bra att utföra under utveckling av 

systemet och då särskilt i kombination med prototypning. Utvärdering av 

pappersprototyper går till så att först får användaren anvisningar om vad som 

ska utföras sedan sätter sig utvärderaren ned med användaren och ”leker” att 

han är systemet. Användaren får se en skiss på ingångssidan och utvärderaren 

flyttar element på skissen eller byter till en ny skiss som svar på vad användaren 

gör. Användaren utför sin uppgift genom att peka på skisserna ”trycka på 

knappar” osv. Användaren uppmanas att högt beskriva vad han tänker och hur 

han utför uppgiften, vilka moment han fastnar på etc. Detta noteras av 

utvärderaren. (Snyder, 2003) 
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4. Genomförande 
Två iterationer av hela processen (enligt figur 3) gjordes. Första iterationen var 

snabb och inledande. Den baserades på startkraven och bakgrundsfakta från 

företaget samt de lösningsidéer som redan fanns löst formulerade inom 

företaget. Andra iterationen var mer djupgående. Här genomfördes en grundlig 

analys av både användare och deras uppgift. Det finns två grupper av användare, 

De som producerar dokumentationen och de som använder den. I prototyp-

steget gjordes flera kortare iterationer där prototypen förfinades mer och mer. 

Utkomster av dessa båda iterationer var en mall för hur den digitala SKIn ska se 

ut och fungera och krav på hårdvaran (PDA). 

Nästa steg var att framställa en prototyp utifrån mallen, I det här steget gjordes 

marknadsundersökning för att hitta PDAer som tillfredställer kraven. Ett antal 

PDAer valdes ut och jämfördes, en av dem köptes in. Den digitala versionen av 

SKI producerades efter mallen samt de krav som tillkommit efter att PDA köpts 

in. Utkomst av det här steget är inköpt PDA med digital SKI samt en skiss på hur 

arbetsprocessen ”framtagning av digital SKI” kan se ut. 

4.1. Första iterationen - Analys av krav & användarbehov 

4.1.1. Företaget 

Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen. De erbjuder både tjänster och 

produkter för support av system under hela dess livscykel. Exempel på tjänster 

är: logistiklösningar, tekniskt stöd, utredningar, dokumentation och utbildning. 

Företagets kunder finns inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg, både 

inom och utanför Sverige. 

Saab Aerotech hade 2007 en omsättning på ca 2.4 miljarder SEK med ca 1 600 

medarbetare på flera orter i Sverige och ett antal orter över hela världen. 

Divisionen Ground Support Services huvudsakliga affärsinriktning är att leverera 

tekniska tjänster för drift och underhåll av flygsystem och markmateriel. Bland 

dessa tjänster ingår teknisk dokumentation. Kunder finns främst inom 

Försvarsmakten, FMV och försvarsindustrin. (Saab, 2007)  

4.1.2. UAV Ugglan 

UAV Ugglan är ett obemannat flygande spaningssystem. Försvarsmakten har 

köpt tre UAV-system för arméns räkning. Ihop utgör de tre systemen ett UAV-

kompani i divisionsunderrättelsebataljonen. Systemen används som lärosystem 

för hela försvarsmakten. De tillverkas av det franska företaget Sagem och är i 

grunden ett system som kallas SPERVER.  
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K 3/UAV utvecklingsavdelning är en kompetensorganisation inom 

försvarsmakten. Organisationen består idag av 14 personer, men skall utökas. 

Varje system består av tre stycken luftfarkoster, en markstation, en 

länkdataterminal, en startramp samt diverse andra fraktfordon.  

 

Figur 4. UAV Ugglan system (Tenor, 2004) 

Ugglansystemets luftfarkoster är försedda med både dagsljus och IR 

spaningskameror vars realtidsvideo länkas ner till operatörerna i markstationen. 

I markstationen planeras, leds och slutförs uppdraget med stöd av en 

kartdatabas. Sensorbilden visas/lagras i realtid. Bilderna sparas med tillhörande 

koordinatvärden. Systemet har styrlänk upp och ner samt videolänk ner. Efter 

genomfört uppdrag landar farkosten med hjälp av fallskärm och luftkuddar. 

(Kent Svensson, 2005)(K3, 2007) 

4.1.3. Speciell klargörningsinstruktion, SKI 

Underhållsföreskrifter system, UFS, är en del av den tekniska informationen för 

UAV Ugglan. UFS innehåller instruktioner för hur ett system ska underhållas, 

användas samt repareras. Speciell klargörningsinstruktion, SKI, är en del av 

underhållsföreskrifterna. Den innehåller instruktioner för hur systemet görs 

klart för flygning samt hur vissa serviceåtgärder ska utföras. Den beskriver 

ytterligare åtgärder som kan behövas beroende på hur och var flygfarkosten 

används. Målgruppen för SKI är tekniker och värnpliktiga hjälpmekaniker på 

kompani. SKI användas alltså av personal som har begränsad utbildning på 

systemet. Därför skiljer sig dess utformning från resten av 

systeminstruktionerna. SKI används också mycket oftare än resten av 

systeminstruktionerna.(FMV, 2007) 
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Ändringar sedan förra versionen av SKI markeras med en vertikal linje vid sidan 

om den text som ändrats. Det finns också en förteckning över gjorda ändringar 

först i SKIn. 

Följande fem delar ingår i SKI till UAV Ugglan: 

1. Allmänna instruktioner 

2. Klargörningsutrustning 

3. Klargörningsinstruktioner 

4. Övriga instruktioner 

5. Temporära ändringar 

1. Allmänna instruktioner är en orientering om hur instruktionerna ska 

användas, ansvar, symboler och förkortningar samt vissa skyddsinstruktioner. 

2. Klargörningsutrustning innehåller uppgifter om speciell och allmän 

klargörningsutrustning. 

3. Klargörningsinstruktioner samt uppgifter om utrustning och materiel som 

behövs för aktuellt arbete. Klargörningsinstruktionerna delas upp i kortfattade 

åtgärdsförteckningar (även kallade checklistor) och detaljerade 

åtgärdsförteckningar. Med innehållsförteckningen (figur 5) medräknad så finns 

det alltså tre nivåer på informationen.  

 

Figur 5. Innehållsförteckning SKI 
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Figur 6. Kortfattad åtgärdsförteckning, checklista, SKI 

Efter önskemål från användarna har alla kortfattade åtgärdsförteckningar 

samlats i början direkt efter innehållsförteckningen. De har där delats upp i ett 

antal undergrupper. Målgruppen är främst de tekniker som har lång erfarenhet 

av systemet.  
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Figur 7. Detaljerad åtgärdsförteckning SKI 

I den detaljerade åtgärdsförteckningen (figur 7) är varje punkt från den 

kortfattade åtgärdsförteckningen noggrant beskriven och uppdelad i numrerad 

instruktion. Här finns också mycket bilder. Målgruppen är främst de som inte 

har så lång erfarenhet av systemet. 

4. Övriga instruktioner är föreskrifter för övriga åtgärder med hög frekvens som 

kan bli aktuella med hänsyn till de materiella resurserna på klargörningsplatsen. 

5. Temporära ändringar innehåller ändringar och tillägg (så kallade gula blad) 

för de tillfälliga eller brådskande ändringar som behövs göras av innehållet i SKI. 

De kan beröra samtliga kapitel av SKI. De kan vara antingen temporära eller så 

arbetas de in i nästa version av SKI:n. 
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Rent praktiskt så finns SKI för Ugglan i två format, dels tryckt på A5 blad insatta i 

en pärm dels som PDF på en PDA. Pappersversionen kräver att personal ansvarar 

för att hålla pärmen uppdaterad.  

Sedan tidigare pågår ett försök med att ha SKI tillgänglig på handdator. SKI 

sparas i PDF-format på en handdator så att man kan läsa den samt söka i texten. 

Den här lösningen har haft en del problem med både mjukvara och hårdvara. 

Den PDA som använts är en HP iPAQ 3950/55 med ett skyddande skal. Skalet har 

gjort enheten krångligare att hantera eftersom det måste tas av både då batteriet 

i PDAn ska laddas och då ny information ska föras över till den. Skalet gör även 

att enheten blir mycket större och otympligare.  

För att PDF-dokument ska vara lätta att läsa på PDAns begränsade skärm så har 

en funktion i Acrobat Reader som kallas ”reflow” använts. ”Reflow” eller 

omflödning anpassar PDF-dokumentet till den aktuella skärmstorleken. Det 

innebär att text behåller sin originalstorlek oberoende av att fönsterstorleken 

ändras, istället radbryts textmassan för att passa fönstret. Bilder förminskas så 

att de är lättare att överblicka. Bilderna kan vid behov öppnas i sin 

originalstorlek. Detta gör att man bara behöver rulla uppåt och neråt i 

dokumentet och inte i sidled. 

Ett PDF-dokument måste vara taggat för att det ska bli möjligt att flöda om det. 

Detta har orsakat en del problem, då levererade uppdateringar inte alltid har 

varit korrekt taggade och därmed inte gått att flöda om. 

4.2. Första iterationen - Design/prototyp 

Tre lösningsförslag framstår som rimliga: 

1. PDF – fortsatt utveckling av den PDF-lösning som redan används. 

2. XML – strukturera informationen i SKI enligt standard. Använd mallar för 

att formatera för läsning i webbläsare. 

3. Egen läsare – utveckla egen läsarapplikation som antingen kan läsa 

dokumentationen i det format det nu är eller som använder sig av 

strukturerad information. 

4.3. Första iterationen - Utvärdering 

De tre lösningsförslag som framkommit utvärderas enligt startkraven för 

examensarbetet. Alla tre lösningar kräver uppdaterade processer för att utveckla 

ny dokumentation och för att konvertera befintlig dokumentation. Vad det 

gäller innehåll så krävs riktlinjer för all extrainformation såsom foton, 

illustrationer och film (filformat, storlek etc.). På det här stadiet ratas ingen av 

lösningarna utan alla tre följer med in i nästa iteration. 
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4.3.1. PDF 

PDF-lösningen innebär fortsatt utveckling av den lösning som redan finns på 

prov med PDF på PDA. Vidareutveckling kan t.ex. innebära tillämpning av PDF-

formulär som går att fylla i direkt på skärm. Specificera hur utvecklingen av PDF-

dokument ska gå till så att de alltid kan flödas om och användas på vilken 

plattform som helst. 

Fördelar med den här lösningen är att den redan finns på prov och både 

producenterna och användarna har därmed en viss vana av och känner igen den. 

Även de användare som inte har använt testversionen kan känna igen den 

eftersom en PDF version skulle vara mycket lik den tryckta versionen. Det finns 

PDF-läsare för många olika plattformar. Tillgång till erfarenhet från Adobe och 

andra användare som använt PDF för teknisk dokumentation.  

Nackdelar är att det blir svårare att konvertera dokumentationen om det behövs 

i framtiden. Det är också svårare att återanvända information, för att det ska 

fungera krävs att dokumentationen delas ner i små enheter. Det är inte heller 

möjligt att ändra hur dokumentationen ser ut i någon större grad när den väl är 

framtagen. 

4.3.2. XML 

XML-lösningen baseras på XML-taggad dokumentation som läses i webbläsare 

och formateras med hjälp av CSS. Detta kräver att all dokumentation 

struktureras och märks upp enligt lämplig XML-baserad standard.  Vidare måste 

mallar för hur dokumentationen ska se ut på olika plattformar tas fram.  

Fördelar med denna lösning är att XML är en öppen standard. Eftersom XML är 

populärt så är utvecklingstakten hög. Detta gör att det finns flera olika 

mjukvaror att välja på för arbetet och att det är relativt enkelt att byta verktyg 

vid behov. Det finns också många aktiva användare och utvecklare och därmed 

mycket erfarenhet både av att arbeta med strukturerade teknisk information och 

av att konvertera dokumentation till XML. Den strukturerade dokumentationen 

blir också helt plattformsoberoende och med hjälp av mallar kan man anpassa 

samma dokumentation för många presentationsformat. 

Nackdelar med lösningen är att konvertering kan kräva mycket handpåläggning 

beroende på ursprungsformatet. Det krävs också stora förändringar i hur 

producenterna arbetar med att ta fram och uppdatera dokumentationen. Detta 

gör att det krävs utbildning och information för att skapa en förståelse för att 

skilja mellan dokumentationens struktur och dess presentation. 
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4.3.3. Egen läsare 

Lösningen med en egenutvecklad mjukvara innebär att en ny applikation för att 

läsa dokumentationen utvecklas.  

Fördelar med den här lösningen är att den går att skräddarsy helt för 

användarna. Det skulle också vara möjligt att göra en applikation som använder 

dokumentationen precis som den ser ut idag. Detta gör att förändringarna i 

produktionen blir väldigt små.  

Nackdelarna är att vidareutveckling och upprätthållande av applikationen 

kommer kräva mycket arbete. Det kommer också att kräva kompetenser som 

idag inte finns inom avdelningen. Lösningen kommer också kräva att 

användarna utbildas på hur applikationen används.  

4.4. Andra iterationen - Analys av krav och användarbehov 

4.4.1. Produktion och producenter 

Produktion av dokumentation är en tidskrävande och ofta långvarig process och 

på grund av detta baseras uppgiftsanalysen på företagets processbeskrivning 

samt intervjuer med producenter och skribenter. Ostrukturerade intervjuer med 

utgångspunkt i processbeskrivningen genomfördes. De intervjuade ombads gå 

igenom processbeskrivningen och beskriva steg för steg vad som gjordes, vad 

som ledde till nästa steg etc. Det gavs även utrymme för kommentarer angående 

hur processbeskrivningen stämmer med verkligheten samt möjlighet att gå in 

djupare på de punkter som var otydliga. 

De personer som arbetar med att ta fram dokumentation inom förtaget har ofta 

lång erfarenhet av de tekniska systemen. Många av dem har också ofta 

erfarenhet av att vara användare av systemen och deras tillhörande 

dokumentation. Detta gör att kunskapen om hur dokumentation ska skrivas för 

att bli så informativ och användarvänlig som möjligt är mycket hög. 

Den största variationen av kunskap finns inom användning av mjukvaran för att 

framställa dokumentationen; hur mjukvaran används effektivast, vilket program 

som ska användas till vad. Förståelsen av skillnaden mellan strukturerad och 

ostrukturerad information varierar också mycket.  

Arbetet startar då det finns ett behov antingen av en ny publikation eller av att 

uppdatera en befintlig. Produktionen sker i fyra steg som kan itereras. En 

publikation uppdateras dels regelbundet med bestämda tidsmellanrum, dels om 

systemet som publikationen gäller modifieras eller förändras på något sätt. 

Återkoppling från användarna samlas in för att behandlas vid nästa uppdatering. 

Idag sker återkopplingen genom att det hos användarna finns en person som 



27 
 

ansvarar för att samla in och skicka vidare de problem och förslag som 

användarna har till publikationsproducenten. 

De fyra steg som ingår i produktionsprocessen är:  

1. Ta fram och sammanställa underlag 

Första steget är att hitta och sammanställa det underlag som finns. 

Tidigare har AT skrivit helt nya instruktioner för varje system. Men i och 

med att de flesta användare klarar engelskan så skrivs inte allt om nu. 

Man använder sig av tillverkarens information istället, i hur stor grad 

beror på hur den ser ut. Då är Aerotechs jobb mer att strukturera 

informationen samt att skriva tillägg om modifikationer m.m. (Öyen, 

2006)  

I första hand utgår man ifrån ett grundunderlag från tillverkaren av 

systemet. Man söker också efter kompletterande material och 

förklaringar till grundmaterialet.  

Om det gäller en uppdatering så samlas synpunkter ifrån användarna in. 

Man undersöker också om användarna har utvecklat nya tekniker eller 

metoder för att genomföra moment.  

Den nuvarande publikationen granskas. Det som gås igenom är om 

layouten är funktionell och följer de regler som satts upp; att referenser 

fortfarande är aktuella och giltiga samt tillgång på föreskriven 

förbrukningsmateriel. Man kan behöva hitta ersättare till 

förbrukningsmateriel om det som för närvarande används inte längre 

finns tillgängligt eller inte längre får användas. 

All insamlad information sammanställs sedan. Det är viktigt att 

spårbarheten behålls så att man hela tiden vet vilken information som 

kommer varifrån. 

Den sammanställda informationen värderas och kontrolleras. Finns alla 

uppgifter som behövs? Uppfylls kraven i beställningen/specifikationen? 

Finns det motsägelsefull information?  

Underlaget faktagranskas och källorna värderas. Passar informationen 

målgruppen eller krävs mer/mindre detaljrikedom och anpassning av 

språk? Kommer något moment att kräva speciell utbildning och/eller 

medicinsk kontroll? Detta måste i så fall markeras tydligt. Man 

kontrollerar också om det redan finns andra publikationer som beskriver 

delar av det som ska ingå i den nya/uppdaterade publikationen. I så fall 

ska dessa hänvisas till. 
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2. Upprätta manuskript 

På Aerotech finns idag en produktionsmiljö från FMV som hanterar 

status och versioner på publikationer. I denna miljö används Word eller 

FrameMaker som ordbehandlings- och redigeringsprogram. 

Produktionsmiljön innehåller mallar för förekommande publikationer. 

Skribenten väljer aktuell mall enligt vad beställningen anger. Dessa 

mallar stämmer inte alltid. Speciellt svårt är det då helt nya typer av 

dokument ska tas fram eftersom mallarna inte är tillräckligt flexibla. I en 

del fall har Aerotech på grund av detta gjort egna anpassningar av 

mallarna. 

Publikationen registreras och startas i produktionsmiljön. Om det är en 

uppdatering hämtas nuvarande utgåva automatiskt fram. Publikationen 

skrivs och bilder läggs in. 

3. Granska och remittera. 

Publikationen genomgår sedan redaktionell granskning. Man granskar 

också att den fungerar tekniskt; att momenten fungerar rent praktiskt; 

att momenten har en logisk följd; och att inget moment har glömts bort. 

Man kontrollerar också att publikationen uppfyller kundkrav och 

specifikation. 

Publikationen granskas mot gällande regelverk. Alla publikationer ska 

uppfylla FMVs regler (FMV, 2007). Beroende på typ av publikation krävs 

granskning mot fler regelverk. 

Efter de ändringar som granskningen lett till görs en slutlig granskning 

innan publikationen skickas på remiss till beställaren. 

4. Leverera 

Då publikationen är godkänd levereras den i det format som 

uppdragsgivaren specificerat. De format som publikationer oftast 

levereras i är PDF; som redigerbara Word-filer eller i tryckt form. 

Akuta instruktioner ges ut som s.k. gula blad. De skrivs enligt samma process 

som ovan, men under ett mycket snabbare förlopp. Behov av akuta instruktioner 

kan till exempel uppstå då något händer med ett likadant system och 

tillverkaren bedömer att det är något som skulle kunna hända med alla system 

av samma typ. De gula bladen kan vara antingen temporära och alltså gälla 

under en begränsad tidsperiod, eller så arbetas de in i nästa version av 

publikationen. 
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4.4.2. Slutanvändning och slutanvändare 

För att lära känna slutanvändarna genomfördes en enkät (se bilaga 1) samt 

intervjuer. Enkäten delades ut till slutanvändarna av SKI för UAV Ugglan på K3, 

totalt 12 personer. I enkäten ställdes frågor dels om generell datorvana dels om 

vana och kunskap om systemet Ugglan. Totalt besvarades fem enkäter. För att 

bygga på och utvidga de svar som gavs där gjordes också intervjuer. 

Observationer och sammanhangsförfrågningar genomfördes för att få svar på 

hur och i vilken miljö SKI används. Observationerna och 

sammanhangsförfrågningarna genomfördes på flera olika system där en SKI eller 

jämförbara publikationer användes. 

Användarna av SKI har mycket god datorvana och använder obehindrat dator 

både som arbetsredskap och hemma. Det som skiljer användarna åt mest är hur 

vana de är vid Ugglan-systemet. En del av dem känner och har arbetat med 

systemet sedan det först köptes in medan andra användare helt nyligen börjat 

lära sig det. Detta gör att deras användning av SKI kommer att skilja sig åt 

väsentligt.  

Klargörning görs genom att man följer instruktionerna i SKI. Under det att dessa 

instruktioner utförs så kontrollerar man vissa värden och för in dessa på 

kontrollblad. 

En klargörning kan genomföras av en eller flera personer. Då flera gör 

klargörningen delas uppgifterna/områdena upp men en person är alltid 

huvudansvarig för att allt genomförs.  

Eftersom man arbetar med samma system hela tiden så lär man sig fort 

uppgifterna utantill vilket leder till att SKI inte används särskilt mycket. När den 

väl används är det främst som uppslagsverk. Detta leder också till att 

användarna anpassar klargörningen till viss del efter sig själva. De kan till 

exempel ändra ordning på stegen till en ordning som fungerar bättre. Mycket av 

kunskapen sitter också i händerna, som van användare vet man hur det ska se ut 

och kännas. 

Miljön där klargörning genomförs kan variera mycket. Från inomhus i väl 

upplyst och varm hangar till utomhus i alla slags väder och ljusförhållanden. I 

hangar finns gott om utrymme och bra ljus, men ofta mycket störande ljud.  
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4.4.3. Kravmassa 

Kraven kommer från tre källor. För det första från producenterna av SKI.  För det 

andra från slutanvändarna. För det tredje från analysen som gjordes av de båda 

användargrupperna och deras uppgifter. 

Krav – digital SKI - mjukvara 

1. Produktionsprocessen ska skilja sig så lite som möjligt ifrån nuvarande. 

2. Produktionsprocessen ska stödjas av lättanvända och hårt styrda mallar 

och stödsystem. 

3. Produkten ska möjliggöra en förenkling av dagens process för återmatning 

av fel. 

4. Text ska kunna storleksändras utan att layouten förstörs. 

5. Det ska tydligt framgå var i dokumentet man befinner sig. 

6. Användare ska kunna spara egenifylld data. 

7. Produkten ska ha stöd för metod att föra över data till arkiv. 

8. Strukturen på dokumentet ska vara lätt att överblicka. 

9. Användare ska kunna läsa dokumentet utan autentisering. 

10. Användare måste autentiseras för att kunna fylla i blanketter och kvittera 

punkter.  

11. Användare ska kunna zooma i illustrationer. 

12. Det ska finnas en funktion för att markera var man är i dokumentet, 

bokmärke. 

13. Det ska finna en sökfunktion. 

14. Det ska tydligt framgå vilka punkter som är avprickade och vilka värden 

som är ifyllda. 

15. Det ska finnas stöd för animationer/videofilmer 

16. Produkten får inte upplevas som långsam av användare. 
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Krav – PDA – hårdvara 

17. Ska använda Windows mobile operativsystem. 

18. Ska kunna anslutas till laddning med få handgrepp. 

19. Ska kunna anslutas till dator (informationsöverföring) med få handgrepp. 

20. Ska inte vara större än 55 x 155 x 110 mm 

21. Ska ha VGA-utgång. 

22. Ska kunna hanteras med en hand. 

23. Ska kunna hanteras med handskar på. 

24. Ska tillåta både landscape- och portrait- view. 

25. Ska vara läsbar i alla normala ljusförhållanden. 

26. Skärmen ska vara minst 3,5” och ha minst QVGA upplösning. 

27. Ska kunna användas kontinuerligt under 4 timmar på en laddning. 

28. Ska klara temperaturer mellan -30˚C och +40˚C 

29. Ska klara luftfuktighet <95% 

30. Ska tåla stötar, damm, regn samt fall från ~1 m  

31. Ska ha fukt/dammskydd motsvarande IP-klass IPx4 (sköljtät) 
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4.5. Andra iterationen - Design/Prototyping 

Med utgångspunkt i kraven och tumreglerna gjordes de första 

pappersprototyperna. De ritades för hand. Nya kopior gjordes inför varje 

utvärdering, så att användarna skulle känna sig bekväma med att rita ändringar 

direkt på skissen. 

 

Figur 8. Pappersprototyper, kortfattad och detaljerad åtgärdsförteckning 

Efter att pappersprototyperna gjorts och utvärderats gjordes en prototyp för 

skärm. Detta eftersom det då är lättare att testa interaktivitet. Den bestod av ett 

par HTML-kodade sidor med grundläggande design. 

 

Figur 9. Hi-fi-prototyper, kortfattad och detaljerad åtgärdsförteckning 
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4.6. Andra iterationen - Utvärdering 

4.6.1. Scenariobaserad utvärdering 

Både pappersprototyperna och de efterföljande hi-fi prototyperna utvärderades 

med hjälp av scenariobaserad utvärdering.  

Med pappersprototyperna gjordes detta genom att användaren fick ett antal 

uppgifter att utföra. Användaren fick sedan se den skissade ingångssidan och 

pekade och förklarade medan testledaren ”lekte” dator och bytte skiss när det 

var dags att gå till nästa sida. Användaren uppmanades också att rita och skriva 

direkt på skissen. Utvärderingen med pappersprototyp gav mest återkoppling på 

gränssnittet. 

Även med hi-fi prototypen fick användaren ett antal uppgifter att utföra. 

Eftersom hi-fi prototypen var interaktiv gav detta mer återkoppling kring 

”flödet” genom uppgifterna. 

4.6.2. Heuristisk utvärdering 

Då hi-fi-prototypen utvärderats och uppdaterats gjordes en heuristisk 

utvärdering av den. Hi-fi-prototypen gicks igenom och kollades så att 

tumreglerna uppfylldes. 

4.6.3. Hur borde produkten se ut 

Då utvärderingarna var genomförda och erforderliga ändringar gjorts i 

prototypen så fungerade denna slutliga prototyp som specifikation för den 

färdiga produkten. 

4.7. Förverkligande 

Förverkligandet av prototypen började med att en lämplig PDA valdes ut. De 

kapitel i SKI som skulle ingå i konverteringen valdes ut. Dessa kapitel 

konverterades till XML. Ett antal mallar för hur informationen skulle se ut på 

PDA:n togs fram. Extramaterial som inte funnits med i den tryckta versionen av 

SKI togs fram för att visa på möjligheterna med det nya formatet. 

4.7.1. Val av PDA 

Ett antal ruggade PDAer valdes ut och undersöktes närmare. Dessa jämfördes 

med varandra och dessutom med två vanliga och populära PDAer (se bilaga 2). 

Det visade sig vara svårt att uppfylla tålighetskraven från användarna, särskilt 

temperaturkravet. De ruggade PDAerna var dessutom tyngre och klumpigare och 

hade äldre operativsystem. I uppgiftsanalysen framkom också att den vanligaste 

användningsmiljön är i hangar. Användarna var dessutom tveksamma till att 

använda en PDA ute i dåliga väderförhållanden, i det läget fungerar papper 

troligtvis bättre. På grund av detta, samt att de ruggade versionerna var avsevärt 

dyrare, valdes en vanlig PDA. 



 

Den PDA som valdes ut var en Dell Axim x51 med operativsystemet Microsoft 

Windows Mobile 5.0. För att titta på den digitala 

Internet Explorer Mobile att användas. Den stödjer följande standarder: 

4.0, XHTML samt Cascading style sheets (

dessutom stöd för ActiveX. 

man läser webbsidor på liten skärm; den k

webbsidan för att maximera hur man ser

den har en zoomfunktion som låter användaren storleksförändra

(MSDN, 2006) 

4.7.2. Arbetsgång 

Figur 10. Översikt arbetsgång

Den nuvarande versionen av 

är producerad i den ostrukturerade versionen av FrameMaker.

FMV är SGML-taggade men eftersom de är 

pappersstorlekar så har 

layout och är mer lättlä

Först måste SKI konverteras till strukturerade

hjälp av en konverteringstabell som går att skapa i FrameMaker. De 

ostrukturerade dokumenten är gjorda 

sådant dokument framgår av 

till att formateras som till exempel

• Konvertering av ostrukturerad information till strukturerad

• Exportera XML

• Transformera och formatera med XSL

• Ta fram CSS till varje målplattform

• Bilder

• Utökad information och funktioner
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lästa, däremot är de inte taggade. 

konverteras till strukturerade FrameMaker-filer. Detta görs med 

hjälp av en konverteringstabell som går att skapa i FrameMaker. De 

ostrukturerade dokumenten är gjorda med hjälp av en mall. Strukturen i ett 

nt dokument framgår av formateringen av sidan. Varje paragraf är alltså satt 

till exempel titel eller text. 
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Utökad information och funktioner
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text och bilder. 
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av sidan. Varje paragraf är alltså satt 

Konvertering av ostrukturerad information till strukturerad
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Figur 11. Mappning från paragraf-formattering till element i struktur 

I konverteringstabellen använder man dessa formateringar och mappar dem till 

ett element i strukturen. Hur bra resultaten av en sådan här konvertering blir 

beror på två saker:  

1. Hur konsekvent dokumenten är utformade, det vill säga hur lika 

varandra är dokumenten i den grupp som ska konverteras. 

2. Hur stor likheten är mellan de ostrukturerade dokumenten och de 

strukturerade måldokumenten. Ett måldokument med en struktur som 

liknar startdokumentets organisation underlättar.  

Eftersom SKI:n kommer att behöva omstruktureras en hel del och det är svårt att 

göra i FrameMaker så görs konverteringen till strukturerad FrameMaker enbart 

för att enkelt kunna exportera ett XML-dokument. Omstruktureringen sker 

senare. Detta innebär att paragraf-formateringarna i FrameMaker mappas direkt 

till ett motsvarande element. Resultatet av detta är en platt struktur på det 

strukturerade dokumentet, alla element ligger alltså på samma nivå. Bilder och 

figurer är inlänkade i FrameMaker-dokumentet. Länken till varje bildfil mappas 

till ett eget element. 

Då dokumentet är strukturerat sparas det i FrameMaker som ett XML-dokument. 

Eftersom SKI:n var gjord enligt FMVs formateringsregler så användes en version 

av FMVs DTD som målformat. Detta eftersom strukturen dem emellan var ganska 

lika och arbetet därmed underlättades. En XSLT- fil som mappar XML-

dokumentet från FrameMaker till XML enligt FMVs DTD skapades. Resultatet av 

transformationen är ett nytt XML-dokument som validerar mot FMV:s DTD. 
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Det fanns önskemål om att ha en version av SKI tillgänglig på en standard PC och 

där läsa den i Internet Explorer. Det är en stor skillnad på hur mycket av HTML-

standarden de olika webbläsarna stödjer. Dessutom kommer dokumenten inte 

att läggas på server utan sparas direkt på den enhet där de kommer att läsas. På 

grund av detta så togs XSLT-filer fram för att konvertera de validerade XML-

dokumenten till HTML som fungerar på respektive plattform. Dokumenten 

behåller sin struktur, konverteringen består i att XML-element mappas till 

motsvarande HTML-element. I den här transformationen genereras också 

innehållsförteckningar samt navigering. 

CSS-filer togs fram för att styra hur dokumentationen presenteras på respektive 

webbläsare. Eftersom den primära webbläsaren är Internet Explorer Mobile, 

lades mest tid på att utveckla CSS för denna. 

Bilderna i ursprungsdokumentet är anpassade för utskrift. För att göra dem lätta 

att tyda på skärm beskars de och kontrast etc. justerades. Dessutom sparades 

varje bild i två versioner: en liten som visas ihop med texten och en stor som kan 

öppnas i eget fönster vid behov. Detta för att inte störa flödet i proceduren för 

mycket för de som redan kan den och bara behöver se en mindre bild för att 

komma ihåg vad den visar.  

Då hela den ursprungliga informationen är konverterad till HTML-sidor så krävs 

det ytterligare HTML-sidor och information för att informationen ska bli lätt att 

använda. Innehållsförteckningar och navigation på varje sida har redan 

genererats, men för att koppla ihop allt skapas ingångssidor med olika 

valmöjligheter för hur man kan läsa dokumentationen.  

Man kan till exempel välja om ändringar ska markeras i SKI:n eller inte. Man kan 

välja att bara titta på de moment som innehåller aktuella ändringar. Man kan 

också välja att gå direkt till ett så kallat kontrollblad där vissa värden fylls i 

under klargörningen och endast använda detta som stöd för minnet. Eller så 

väljer man att läsa antingen den kortfattade eller den detaljerade versionen och 

fyller i värdena när man kommer till det steg där det ska göras. 

Utöver detta så togs dessutom ett antal sidor fram som visar hur möjliga 

framtida funktioner skulle kunna se ut. De demonstrationssidor som 

producerades var: 

• Möjlighet att bocka av utförda moment, detta kombineras med att man 

har fått sig specifika uppgifter tilldelade, och loggar in för att se dessa. 

När man arbetar sig igenom klargörningen så bockar man av utförda 

moment för att slutligen slutrapportera till ansvarig.  
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• Möjlighet att bokmärka sin position, så att man om man blir avbruten 

under klargörning snabbt hittar tillbaka till det moment man 

utförde/läste sist. 

• Kunna spara egna anteckningar, en funktion för att kunna spara egna 

anteckningar, antingen relaterade till något specifik moment i SKI eller 

generella. Detta skulle till exempel kunna användas under utbildning av 

värnpliktiga eftersom de då kan föra egna stödanteckningar. 

• Kunna skicka fråga, kommentar om felaktigheter i informationen. Detta 

är ett sätt att snabba upp rättningstjänsten. Funktionen innebär att så 

fort man upptäcker felaktigheter eller konstigheter kan göra en 

anteckning. Sedan kan insamling och vidarebefordring av dessa 

anteckningar automatiseras.  

• En sökfunktion, för att kunna söka igenom hela SKI efter ord och fraser. 

I ett par instruktioner lades fler typer av media till för att visa vilka möjligheter 

som finns. Det som lades till var dels ett bildspel för ett moment som utförs i 

flera steg dels en film som visar en överblick för att sedan gå in på en specifik 

detalj.  
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5. Slutsatser 

5.1. Arbetssätt - Process 

Kunskaperna om FrameMaker och strukturerad information varierar mycket. 

För att stödja alla användare behövs hårt styrda mallar och riktlinjer. För att 

underlätta då nya publikationstyper tas fram eller då mallar behöver ändras eller 

uppdateras så behövs någon/några personer med expertkunskap om XML, 

FrameMaker och strukturerad dokumentation. Helst inom avdelningen så att 

problem och uppdateringar går fort och enkelt att lösa. 

Den processbeskrivning för att ”ta fram publikation” som finns är bra men 

generell. I en ny processbeskrivning som innefattar att ta fram publikation i XML 

behövs ytterligare stöd. Detta eftersom det för många kommer att innebära 

förändringar i arbetssätt och tänk kring publikationer. Därför behövs mer 

detaljerad information kring det rent praktiska med att arbeta med strukturerad 

information. Dessutom vore det bra med regler/tips/checklistor för varje 

publikationstyp (t.ex. ”att tänka på vid framtagning av SKI”). 

En generalisering av processen att utveckla en digital strukturerad version av 

nuvarande pappersbaserad dokumentation kan se ut som i figur 12. 

 

Figur 12. Process "Konvertera befintlig information till strukturerad form" 

Första steget, konvertering, kan variera mycket i tidsåtgång och arbetsinsats 

beroende på i vilket format ursprungsdokumenten finns sparade samt om de är 

väldigt lika varandra eller inte. I det här steget ingår att samla in all 

dokumentation som ska konverters och utvärdera om de är så pass lika varandra 

att det är effektivt att automatisera konverteringsprocessen. Om 

dokumentationen är framställd med hjälp av en dokumentmall eller liknande 

kan denna användas i konverteringen. Beroende på ursprungsformatet kan 

konverteringen behöva göras i flera steg, som i fallet med SKI för Ugglan. Det 

stöd som behövs i det här steget är:  

• Beslut om vilken DTD dokumentationen ska konverteras till samt hur 

DTD:n ska användas, till exempel hur mycket ska dokumentationen delas 

ner? Ska alla element som ingår i DTD:n användas eller bara en 

delmängd? 

 

SKI

(papper) Konvertering

SKI

(XML) Transformering
SKI

(HTML el. 
XML)
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• Konverteringstabell (om ursprungsformatet är en FrameMaker-fil), eller 

likvärdigt. 

När dokumentationen är klar och sparad i XML enligt den bestämda DTD:n 

kommer nästa steg, transformering. Nu beslutas vilka format (tryckt, HTML för 

PDA etc.) dokumentationen ska finnas tillgänglig i. I det här steget behövs: 

• Beslut om hur dokumentationen ska se ut/ presenteras i slutformatet. 

• XSLT för att transformera dokumentationen till varje slutformat. 

• Stilmallar för varje slutformat, CSS för HTML, XSL för XML etc. 

• Om det ska ingå extra media i några av formaten så behöver dessa tas 

fram, filmer produceras, bildspel göras etc. 

Då ny dokumentation ska produceras börjar man med att besluta vilken DTD 

som ska följas. Denna DTD är styrande i det editeringsprogram man vill använda. 

När så dokumentationen är klar och finns i XML görs transformering på samma 

sätt som i processen för att konvertera befintlig dokumentation.  

Eftersom ett dokument kan ha flera målformat så behövs riktlinjer för hur bilder 

och foton produceras. Så att dessa kan optimeras för respektive slutformat.  

5.2. Digital SKI 

Vad det gäller strukturen på SKI så förändras i stort sett ingenting. De 

förändringar som görs handlar om att det blir mer flexibelt hur man läser 

dokumentationen. De stora fördelarna för slutanvändarna är att: 

• det går fort att söka efter specifik information i en stor 

informationsmängd med hjälp av en sökfunktion 

• det går att lägga in fler bilder och andra media 

• det skapar förutsättningar för en snabbare rättningstjänst 

• det går snabbare och lättare att hoppa mellan de olika nivåerna på 

informationen 

• en PDA är liten och går att ha med i fickan hela tiden  

5.2.1. Fortsatt utveckling 

De funktioner som nu finns som demonstrationssidor kan utvecklas och testas 

med verkliga användare. Dessutom kan, nu när det finns en prototyp tillgänglig, 

ytterligare önskemål från användarna samlas in.  

För att gör underlätta klargörning mer kan ytterligare dokumentation göras 

tillgänglig på PDA. Till exempel kan felsökningsscheman och el-scheman 

inkluderas. I förlängningen kan detta leda till en lösning där all dokumentation 

kring ett system finns tillgänglig på server.  
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Eftersom dokumentationen görs tillgänglig i ett plattformsoberoende format, 

XML, så förutsätter den inte några särskilda program eller hårdvara hos 

användarna. Därför kan det vara idé att låta användarna själva stå för hårdvaran. 

På så sätt kan de själva besluta om de vill betala för ruggade versioner. Dessutom 

kan de välja hårdvara och webbläsare som de är vana vid. Däremot kan ju 

Aerotech ge rekommendationer. 
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6. Förkortningar 
AECMA Association Européenne des Constructeurs de Materiel Aerospatial 

AIA The Aerospace Industries Association 

ASD Aerospace and Defence Industries Association of Europe 

ATA Air Transport Association 

CSS Cascading Style Sheets 

DSDM Dynamic Systems Development Method 

DTD Document Type Defenition 

EDD Element Definition Document  

FMV Försvarets materielverk  

GSS Ground Support Systems 

HTML Hypertext Markup Languge 

IEC International Electrotechnical Commission  

ISO International Organization for Standardization 

PDA Personal Digital Assistant 

RUP Rational Unified Process 

SGML Standard Generalized Markup Language 

SKI Speciell klargörningsinstruktion 

TPSMG Technical Publications Specification Maintenance Group 

UAV Unmanned Aerial Vehicle 

UFS Underhållsföreskrifter system 

W3C World Wide Web Consortium 

WebDav Web-based Distributed Authoring and Versioning 

XHTML Extensible Hypertext Markup Language 

XML Extensible Markup Language 

XPath XML Path Language 

XSL Extensible Stylesheet Language 

XSL-FO XSL Format Objects 

XSLT XSL Transformations 
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Bilaga 1 - Enkät angående SKI till Ugglan på PDA 
Hej 

Jag gör just nu mitt examensarbete på Saab Aerotech under handledning av 

Niklas Öyen. Arbetets mål är att ta fram en digital version av SKI till Ugglan. 

Den ska kunna läsas på handdator och den ska även utökas med interaktivitet 

och fler funktioner. 

För att resultatet ska bli så användarvänligt som möjligt så har jag några frågor 

som jag hoppas att du vill svara på. Avsikten med frågorna är alltså att få en idé 

om vilka ni som användare är.  

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och du svarar bara på det du 

vill. Du får svar på det sätt som funkar bäst, enklast är nog att bara besvara det 

här mailet och skriva in svaren under frågorna. Men andra sätt går också bra. 

Jag uppskattar verkligen er medverkan. Hör av dig om det är något du undrar 

över. 

Lisa Axelsson 

------FRÅGOR------ 

(1) Ålder? 

(2) Yrke/arbetsuppgifter?         

(3) Hur länge har du arbetat med det? 

(4) Tycker du att det känns bra och motiverande att arbeta med datorer?  

(5) Effektiviserar datorer ditt arbete? 

(6) Tycker du oftast att datorförändringar i verksamheten är positiva? 

(7) Använder du dator i ditt arbete?  

     Om ja, ungefär hur många timmar i veckan? 

(8) Har du tillgång till dator hemma? 

(9) Har du tillgång till Internet hemma? 

(10) Hur mycket använder du datorn hemma? 

(11) Använder du eller har du någon gång använt en handdator?  

      Om ja, i vilken utsträckning?  

      Till vad? 

      Vad tyckte du om den? 

(12) Kan du tänka dig att använda en handdator i arbetet? 

      Varför/varför inte? 

(13) Använder du den tryckta versionen av SKI till Ugglan? 

      Om ja, hur ofta?  

      På vilket sätt? (slår upp saker, följer den steg för steg, annat…) 

(14) Vad tror du skulle kunna bli bättre i en digital version av SKI:n? 

      Sämre? 

(15) Övriga synpunkter och idéer? 

------SLUT------  
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Bilaga 2 – Jämförelse av PDA 
 Casio IT-10 Recon Archer Dell Axim X51v iPaq 4700 

OS Windows Mobile 

2003 SE  

Windows Mobile 

2003  

Windows Mobile 5.0 Windows Mobile 5.0 Windows Mobile 

2003 SE  

Processor 416 MHz 

Intel PXA270 
200 MHz/400 MHz 

Intel PXA255 

520 MHz  

Intel PXA270 

624 MHz 

Intel PXA270 

624 MHz 

Intel PXA270 

Skärm 640 x 480 

3.7” 

Transflective TFT 

color LCD 

320 x 240  

3,6” 

Color TFT with LED 

front light 

320 x 240 

3.5” 

TFT active matrix 

transreflective LCD 

640 x 480 

3.7” 

TFT color 

transreflective LCD 

640 x 480 

4” 

Transreflective TFT 

color 

Landscape/ 

Portrait 

Y N Y Y Y 

Minne 64 RAM  

64 F-ROM 

64 MB SDRAM 

128 MB NAND Flash 

64 MB RAM 

128 MB Flash 

64 MB SDRAM 

256 MB flash-ROM  

64 MB SDRAM 

128 MB ROM 

Batteri 2,300 mAh 

Li-Ion  

Operating period: 

Approx. 27 hours 

 

 

3800 mAh  

NiMH  

15 hours of 

continuous room-

temperature 

operation with 

default settings 

Li-Ion 

Operates for 20 h 

Standard: 

    1100mAh Li-Ion 

Optional: 

    2200 mAh Li-Ion 

 

Standard:  

   1800 mAH Li-Ion 

Optional:  

   3600 mAH 

Temperatur Operating:   

       0°C to +40°C  

Storage:  

      -20°C to +60°C  

Operating:  

       -30°C to +60°C 

Storage:  

       -40°C to +70°C 

Operating:  

     -30°C  to +50°C 

Storage:  

     -30°C to +60°C 

  

Fukt Operating:  

10% to 85%RH (no 

condensation) 

Storage:  

10% to 90%RH  

(no condensation) 

MIL-STD-810F 

<95% 

MIL-STD-810F 

 

  

Risker Drop durabililty: 

From 1.0 m in height 

onto concrete floor 

Sand & Dust: IP67, 

MIL-STD-810F  

Water: IP67, sealed 

against accidental 

immersion (1m for 

30 minutes)MIL-STD-

810F 

Drop: MIL-STD-810F. 

26 drops from 4 ft 

(1.22 m) onto 

plywood over 

concrete 

6 additional drops at 

-4°F (-20°C) 

6 additional drops at 

140°F (60°C) 

Shockproof: multiple 

drops from 5 ft (1.5 

m) onto concrete 

through 

temperatures 

ranging from -22 to 

122° F degrees (-30 

to 50° C) 

 

  

IP-klass IP54 IP67 IP67   

Storlek 140 mm (H) x  

80 mm (W) x  

25 mm (D) 

165 mm x  

95 mm x  

45 mm 

165 mm x 

89 mm x 

43 mm 

119 

73 

17 

131 

77 

15 

Vikt 290 g 490 g  482 g 175g 187g 

Pris $ 830 $ 1600 $ 1500 $ 399 $ 599 
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Bilaga 3 – Digital version av SKI, exempel på sidor 
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