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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att utvärdera en interaktiv brand- och räddningsinstruktion som 

framförallt används inom försvarsmakten. Utvärderingen gick ut på att ta reda på hur 

användarna använder instruktionen och hur de vill att den ska utvecklas i framtiden för att 

möta deras behov. Utvärderingen genomfördes genom intervjuer med sju användare från olika 

delar av landet samt en heuristisk utvärdering utifrån Nielsens tio användbarhetsprinciper och 

med hänsyn till Sweller och Chandlers ”cognitive load theory”. Resultatet visade att 

instruktionen framförallt används som uppslagsbok och att användarna vill se en utveckling 

av instruktionen där den blir större och omfattar mer information, till exempel om haverier 

och utländska luftfartyg och att text och illustrationer i instruktionen är uppdaterad och 

korrekt. Utifrån analysen togs flertalet utvecklingsförslag fram och presenteras i slutet av 

rapporten. 
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1. Inledning 

Att agera korrekt i en nödsituation kan vara skillnaden mellan liv och död, framförallt i 

miljöer med höga risker, såsom runt ett stridsluftfartyg. För att ett luftfartyg ska vara 

flygvärdigt måste det finnas en brand- och räddningsinstruktion för det. 2010 släpptes en ny 

version av instruktionen, en datorbaserad interaktiv instruktion som ersatte de tidigare 

instruktionerna i pappersformat. En av de främsta anledningarna till förändringen var att 

pappersinstruktionerna var dyra att producera på grund av tryckkostnaden. Den interaktiva 

instruktionen bygger på innehållet från pappersinstruktionen och ingen ytterligare information 

lades till under övergången från pappersinstruktionen till den datorbaserade instruktionen, 

däremot gjordes flera bilder om till interaktiva animationer. Arbetet med den interaktiva 

instruktionen började 2010 och sedan dess har kontakten mellan producenterna av 

instruktionen och dess användare varit begränsad. Detta gör att det inte finns många 

synpunkter från användarna angående den nya instruktionen, vad de tycker om den och vad de 

eventuellt saknar.   

Den nya datorbaserade instruktionen är interaktiv, vilket innebär att användaren själv kan 

bestämma vilka avsnitt som han/hon vill läsa om. Det finns animationer som användaren kan 

starta när han/hon vill och användaren kan genomgå en repetitionskurs med frågor och 

svarsalternativ för att testa sina kunskaper. Interaktivitet kan beskrivas med Evans och Sabrys 

(2002) modell som innebär att interaktivitet kräver en sekvens av tre steg; initiering, respons 

och feedback. De tre stegen hör ihop och måste ske i direkt anslutning till varandra, en 

respons måste vara en konsekvens av initiering och så vidare. Enligt Evans och Sabry (2002) 

kan all interaktion förklaras med den här modellen och de ger ett exempel på hur navigering 

innehåller dessa tre steg. Initiationen från datorn är att presentera en knapp eller en länk, 

respons uppstår när användaren trycker på länken eller knappen varpå feedback uppstår i form 

av en ny sida.  

Det här arbetet går ut på att utvärdera den interaktiva brand- och räddningsinstruktionen, med 

fokus på vad användarna tycker om instruktionen och hur de skulle vilja att den utvecklades. 

Arbetet kommer att resultera i förslag på utveckling av instruktionen.  

1.1 Syfte  
Arbetet går ut på att utvärdera en interaktiv brand- och räddningsinstruktion (BRI) för 

luftfartyg. Utvärderingen genomförs genom att studera hur människor lär sig och tillgodogör 

sig instruktioner på bästa sätt, hur instruktionen används idag och hur den bör utvecklas för att 

bli så lättförståelig och instruktiv som möjligt.  

Frågeställningar: 

 På vilket sätt används instruktionen idag? 

 Finns det något mer, innehållsmässigt, som användarna önskar att instruktionen 

omfattar? 

  Vilka behov finns för vidareutvecklingen av instruktionen? 



2 
 

1.2 Avgränsningar 
Rapporten undersöker inte vad som ger bäst inlärning, pappersinstruktionen eller den 

interaktiva instruktionen. Det beror på att pappersinstruktionen inte längre produceras och 

används, den har redan blivit ersatt av den datorbaserade interaktiva instruktionen. 

1.3 Rapportens disposition 
Rapporten börjar med en beskrivning av den brand- och räddningsinstruktion som har 

utvärderas. Avsnittet som följer behandlar relevant tidigare forskning, där fokus ligger på hur 

människor lär sig och tar till sig information samt riktlinjer kring design av instruktioner.  

Avsnitt fyra beskriver tillvägagångssättet och den kvalitativa metod, tematisk analys, som har 

används i studien. Efter det följer analysdelen av arbetet, följt av en diskussion. Det sista 

avsnittet, avsnitt sju, tar upp olika utvecklingsförslag för instruktionen.  
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2. Beskrivning av instruktionen  

Instruktionen består av ett kapitel för varje flygplans- och helikoptertyp, samt ett kapitel som 

behandlar vapen och yttre last. Varje kapitel innehåller sju avsnitt: allmänt, data, yttre 

utrustning, risker, brandåtkomst, räddning och bortsläpning. Ytterligare avsnitt kan 

förekomma i ett kapitel vid behov. Avsnitten innehåller både text och bilder, där flera bilder 

är interaktiva, det vill säga användaren kan klicka på bilden för att till exempel se en kort 

animering. Det finns även några videoavsnitt i instruktionen.  

 

Figur 1. Förstasidan i BRI:n.  

När instruktionen öppnas visas en förstasida där det är möjligt att välja en flygplans- eller 

helikoptertyp att studera. Flera av luftfartygen har även olika versioner och de olika 

versionerna har olika kapitel i BRI:n (se figur 1). När ett luftfartyg har valts kommer det upp 

en meny till vänster med de olika avsnitten som finns för det valda luftfartyget. Varje avsnitt 

består i sin tur av flikar med information som rör det valda avsnittet. Exempelvis, om avsnittet 

”risker” har valts kommer det upp olika flikar för det avsnittet, till exempel ”farliga ämnen” 

och ”riskfaktorer”. Genom att trycka på flikarna kommer information om de olika riskerna 

upp, se figur 2. 

Avsnitten består av text och bilder. Texten är ofta kortfattad och tydlig och för det mesta 

skriven i svart färg, men viss text är skriven i blå färg, vilket betyder att den är klickbar. 

Genom att klicka på texten kommer en bild eller animation som tillhör texten upp, alternativt 

synliggörs/uppmärksammas en specifik del av en bild. Ett exempel är att det under avsnittet 

”data” luftfartyget är möjligt att trycka på blå text, ”bränsletankar” och då visas en bild på var 

i luftfordonet bränsletankarna finns. Trycker användaren sedan på en annan länk, till exempel 

”brandsläckare” ersätts bilden med bränsletankarna mot en bild som visar var brandsläckaren 

finns. Markeringarna i bilden som visar var brandsläckaren, bränsletankarna med mera finns 

är ofta i en tydlig färg som står ut mot luftfartygskonturen och bakgrunden.  
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Figur 2.  BRI:ns utseende när ett luftfartyg har valts och avsnitt ”risker” är markerat (röd färg och 

något indragen).  

På en del avsnitt kommer det fram en varningsskylt som lägger sig över text och bild. 

Varningsskylten innehåller viktigt information som berör det användaren ska läsa, och för att 

kunna gå vidare måste användaren klicka på varningsskylten, ett sätt att bekräfta att han/hon 

har läst den. Varningsskylten har en vit och röd ram runt sig och blinkar för att göra 

användaren extra uppmärksam. Det är möjligt att klicka upp och läsa varningsskylten igen vid 

ett senare tillfälle om så önskas. I BRI:n finns det även OBS-rutor och Anm.-rutor 

(anmärkningsrutor). Dessa kommer inte i vägen för övrig text eller bilder utan ligger inbäddad 

i texten, dock har OBS-rutorna en svart och gul ram runt sig och anmärkningsrutorna har gul 

bakgrund för att göra användaren extra uppmärksam på dem då de innehåller viktig 

information. 

I instruktionen finns det flera olika sorters bilder; tecknade bilder, fotografier och animerade 

(dynamiska) bilder. Bilderna består ofta av flera bildsekvenser, det vill säga först presenteras 

till exempel en bild på var instrumentpanelen finns i luftfartyget och bredvid den bilden en 

närbild där det är möjligt att urskilja en specifik knapp eller spak. Många animationer 

fungerar på samma sätt som bildsekvenserna, där animationen startar med en helhetsbild över 

det som ska visas för att sedan, genom till exempel zooma in på en viss del av en 

instrumentpanel visa en specifik knapp eller spak. Den eftersökta knappen kan markeras, 

antingen genom att en pil pekar på den, genom att den blinkar eller att knappen får en annan 

kontrasterande färg. Animationerna i instruktionen startar användaren själv. Att en bild är en 

animation markeras genom en markör som ser ut som en hand som användaren kan klicka på. 

En animation kan vara uppdelad i flera sekvenser där användaren måste klicka på markören 

upprepade gånger för att starta nästa sekvens. Den kan även innehålla pilar som visar 

användaren var i animationen han/hon ska titta. Ett annat sätt att styra användarens 

uppmärksamhet i animationer är att icke-relevant information i bilden tonas ner och blir mörk.  

Kapitlen innehåller även en repetitionskurs som omfattar 50 frågor om kapitlet där tio frågor 

visas för användaren åt gången (vilket innebär att det är möjligt att göra repetitionskursen 
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flera gånger och få olika frågor). Repetitionskursen är helt textbaserad. Användaren får direkt 

efter angivet svar reda på om svaret var rätt eller fel, men det korrekta svaret presenteras inte 

för användaren. När de tio frågorna har besvarats presenteras svarsstatistik för användaren, 

antal rätt och antal fel svar, och det finns möjlighet att göra kursen en gång till.  

I varje kapitel finns även ett så kallat ”crash card”, vilket är en kort sammanfattning, 

huvudsakligen i bilder, som visar var till exempel farliga ämnen finns i luftfartyget och hur 

motorn ska stängas av på ett säkert sätt. Det är möjligt att skriva ut korten i A5 format och ha 

dem med ut i fält som stöd vid en nödsituation.  

Alla luftfartygstyper har inte en färdigutvecklad interaktiv sida utan dessa består av text och 

bild från pärmversionen. I varje kapitel finns den gamla, pappersversionen av instruktionen, 

tillgänglig som PDF-fil och i vissa avsnitt är PDF-filen det enda materialet som är tillgängligt.   

Instruktionen används framförallt av anställda inom försvarsmakten men även lokal 

räddningstjänst har tillgång till den om det är de som har ansvaret för räddningsarbetet. Den 

finns i dagsläget tillgängligt på de olika organisationernas intranät samt i en CD-utgåva som 

är möjlig att beställa. För att kunna köra instruktionen krävs Internet Explorer och Adobe 

Reader, båda programmen är standard-programvara på Försvarets Materielverks (FMV) 

datorer.  
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3. Teoretisk bakgrund 

Nedan presenteras bakgrund som är av intresse för utvärderingsarbetet. Bland annat hur 

människor lär sig och tar in kunskap, hur instruktioner bör designas och hur animationer 

påverkar inlärning. 

3.1 Inlärning  
De grundläggande byggstenarna för inlärning är enligt Sweller (1994) automation och 

scheman. Därför är det viktigt att instruktioner utformas så att de gynnar skapandet av 

scheman och tillåter processer att snabbt bli automatiserade.  

Enligt Sweller och Chandler (1994) skapar människor schemas som sparas i långtidsminnet. 

Ett schema är en kognitiv konstruktion som organiserar den inlärda informationen. Dessa 

scheman hämtas och aktiveras när de behövs och de hjälper till att reducera belastningen på 

arbetsminnet, då de gör det möjligt att bortse från stor del av den input sinnena tar in 

(liknande tankar har Miller (1956) och Schank & Abelson (1977), dock kallar de schema för 

”chunk” respektive ”script” istället). I en artikel från 1994 förklarar Sweller hur schemas 

fungerar genom att ge schemat träd som exempel. Trots att det finns många olika sorters träd 

och träd ser olika ut är det inte ett problem för en person att identifiera ett objekt som ett träd. 

Genom att skapa ett generellt schema för alla träd reduceras belastningen på arbetsminnet, då 

trädens beståndsdelar (stam, grenar, blad) inte behöver analyseras för sig själva och sedan 

integreras med varandra för att objektet ska kunna identifieras, utan med ett schema sker 

identifieringen automatiskt.  

En annan viktig aspekt för inlärning är enligt Sweller (1994) automation. Automation innebär 

att en uppgift sker utan medveten kontroll, ett exempel är en van bilförare som kör bil. Han 

eller hon kan göra andra saker samtidigt, som att lyssna på radion eller prata med 

passagerarna utan att det påverkar körkvalitén. När en process är fullt automatiserad kan 

kognitiva resurser läggas på annat (Sweller, 1994; Stenberg, 2009).  

Dobrovolny (2006) har i en studie kommit fram till att vuxna till stor del lär sig ny kunskap 

genom metakognition, det vill säga processen där användaren utvärderar sin inlärning och 

modifierar inlärningsmetoden så att den passar det som ska läras in. Även tidigare 

erfarenheter är viktiga, vuxna som lär sig instruktioner bygger den nya kunskapen på tidigare 

kunskap. De jämför den nya informationen mot den gamla, och fortsätter läsa om det går 

ihop. Om de inte förstår den nya informationen värderar de kunskapen, hur viktig den är för 

dem, vilket är avgörande för om de läser avsnittet en gång till och förhoppningsvis får bättre 

förståelse eller om de fortsätter till nästa avsnitt ändå. Vuxna som lär sig instruktioner 

fokuserar på de delar som är relevanta för dem, snarare än att läsa hela instruktionen och 

användarna tycker att självtester är viktiga för att testa sin kunskap (Dobrovolny, 2006). Detta 

gör att en datorbaserad instruktion måste vara lättnavigerad och innehålla bra medel för 

självtestning, för att användarna ska lära sig så mycket som möjligt (Dobrovolny, 2006). 
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3.1.1 Arbetsminne 

En viktig komponent i inlärning är arbetsminnet, det är genom arbetsminnet ny kunskap 

transporteras till långtidsminnet och kopplas ihop med tidigare kunskaper kring ämne (van der 

Linden, 1998). Arbetsminnet är ett temporärt och begränsat lagringsutrymme som först 

förmodades kunna lagra cirka sju element åt gången (Miller, 1956), men det har reviderats 

och förmodligen är det inte mer än tre till fyra element som kan lagras på en gång (Cowan, 

2000). Utan repetition försvinner informationen i arbetsminnet snabbt (Baddeley, 2003). Den 

vanligaste och mest accepterade modellen som beskriver arbetsminnet är Baddeleys modell, 

utvecklad under 1980-talet. Enligt Baddeley (2003) består arbetsminnet av fyra olika system; 

den exekutiva enheten, den fonologiska loopen, det visuospatiala skissblocket och den 

episodiska bufferten. Den exekutiva enheten har en viktig roll i arbetsminnet då den styr de 

andra systemen. Den fonologiska loopen bearbetar auditiv input. Det visuospatiala 

skissblocket bearbetar visuell och spatial information och den episodiska bufferten är en enhet 

som integrerar information från de övriga enheterna med information som finns i 

långtidsminnet (Baddeley, 2003). Det är arbetsminnet som gör det möjligt för en person att 

komma ihåg, integrera och förstå det han/hon har läst tidigare på en sida med det han/hon 

läser en sida senare. Det är viktigt att ta hänsyn till att arbetsminnet är begränsat, då för hög 

belastning på arbetsminnet kan leda till sämre inlärning.  

3.1.2 Långtidsminne 

Det är i långtidsminnet inlärd kunskap lagras och hämtas ifrån vid återkallning. Det är möjligt 

att dela in långtidsminnet i två undergrupper; episodiskt minne och semantiskt minne. I det 

episodiska minnet lagras personliga upplevelser och i det semantiska minnet lagras 

faktakunskaper (Tulving, 1972). Långtidsminnet är obegränsat, dock kan det vara svårt att 

söka fram och återkalla information från det (Shifrin & Atkinson, 1969). Vad som lagras i 

långtidsminnet beror på flera olika faktorer, bland annat vad personen som ska lagra 

informationen tycker är intressant och viktigt. Tester har visat att personer kommer ihåg och 

kan lagra mer information om fenomen de redan har god kunskap om samt att om ny kunskap 

följs av något välkänt lagras informationen bättre (Shifrin & Atkinson, 1969).   

3.1.3 Cognitive Load Theory 

Att utforma bra och tydliga instruktioner som är lätta att ta till sig är en svår uppgift då 

människor lär sig på olika sätt (Sweller & Chandler, 1994). Ett sätt att minimera variationerna 

mellan människor är att designa instruktionen på ett sätt som gynnar alla och för att göra det 

är det bra att ta hänsyn till ”cognitive load theory”, en teori utvecklad av John Sweller. Teorin 

förklarar på vilket sätt instruktioner ska utformas för att leda till en effektiv inlärning. För att 

framställa bra instruktioner är det viktigt att ta hänsyn till att arbetsminnet är begränsat 

(Miller, 1956) vilket ställer krav på instruktionernas design.  

Flertalet experiment gjorda av Sweller et al (exempelvis Sweller & Chandler, 1994 och 

Chandler & Sweller, 1991) har visat att instruktioner ofta är utformade på ett sätt som 

missgynnar inlärning, och genom att ändra designen ökar inlärningseffekten avsevärd. Bland 

annat har deras experiment (och till exempel experiment av Mayer, 2003) visat att texter och 

diagram som är uppdelade leder till sämre inlärning jämfört med integrerade, det vill säga där 

texten står i diagrammen istället, något som de kallar delad uppmärksamhetseffekten (”split-
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attention effect” på engelska, översatt av rapportförfattaren). Den försämrade 

inlärningseffekten beror på att kognitiva resurser krävs för att integrera och koppla ihop texten 

med bilden, istället för att koncentrera alla resurser på inlärningen av materialet. Det gör att 

belastningen på arbetsminnet ökar då användaren måste hålla texten i minnet samtidigt som 

han/hon ska hitta relevant del av figuren och på samma gång lära sig materialet, vilket kan 

jämföras med belastningen att endast koda in informationen. Inlärning försämras även om 

information representeras genom både text och figur där båda beskriver samma sak, vilket 

kallas redundans effekten (”redundancy effect” på engelska, översatt av rapportförfattaren) 

(Sweller, 1994; Chandler & Sweller, 1991). Den försämrade inlärningen i det här fallet beror 

på ökad belastning på arbetsminnet, mer information ska bearbetas även om innehållet är 

detsamma. Idag finns det många instruktioner med både bilder och text som beskriver samma 

sak, i tron att det är bättre att vara ”övertydlig”, men ovan nämnda studier tyder på motsatsen.   

En studie av Kalyuga, Chandler och Sweller (1999) visar även att information via två olika 

kanaler (visuellt och auditivt) leder till bättre inlärning om innehållet är olika. Det innebär att 

om en figur visas visuellt och en förklaring till figuren sker auditivt förbättras inlärningen 

jämfört med visuell text och visuell bild. Det kan kopplas till, och stärker, Baddeleys 

arbetsminnesmodell. Däremot gäller redundans effekten även i det här fallet, det vill säga om 

samma information ges både visuellt och auditivt motverkar det inlärningen (Kalyuga et al 

1999).  

3.2 Statiska och dynamiska bilder  
Illustrationer är en viktig del av en instruktion och studier av Mayer (2003) och Lewalter 

(2003) visar att instruktioner som innehåller bilder leder till bättre inlärning jämfört med 

instruktioner som endast är textbaserade. Då tekniken har förbättras och gjort det enklare att 

producera tydliga animationer finns det idag många instruktioner som har ersatt statiska bilder 

med animationer för att förklara ett händelseförlopp, då det antas leda till bättre inlärning 

(Lowe, 1999). Dock finn det inget stöd för förbättrad inlärning med animationer i forskningen 

(se exempelvis Mayer, 2003 och Lewalter, 2003).  

Lowe (1999) hävdar även att statiska och dynamiska bilder belastar arbetsminnet på olika sätt, 

där dynamiska bilder belastar arbetsminnet mer än statiska bilder. Detta beror enligt Lowe 

(1999) på att animationerna förändras över tid, något statiska bilder inte gör. Varje del av 

animationen visas därtill endast under en begränsad tid och användaren måste aktivt integrera 

de olika delarna i animationen med varandra. Ytterligare en nackdel med animationer kan 

vara att användaren fokuserar på fel del av den eller endast koncentrerar sin uppmärksamhet 

på en begränsad del och därmed missar viktiga komponenter, en risk som ökar med 

animationens komplexitet. Detta är emellertid en risk som minskar med avseende på 

användarens tidigare kunskap; en användare som har god kunskap om det animationen visar 

ser ofta helheten (Lowe, 1999).   

3.3 Fördelar med interaktiva instruktioner 
Interaktiva instruktioner har blivit allt vanligare i och med teknikens framsteg (Kulik & Kulik, 

1991). Men vad är fördelarna med en interaktiv instruktion jämfört med andra former av 

instruktioner?  
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Fisher et al (1977) testade fyra olika förmedlingssätt för instruktioner för att undersöka vilket 

sätt som var bäst att instruera patienter på angående hur de skulle lämna ett sterilt urinprov. 

Deltagarna fick antingen pappersinstruktioner, datorbaserade instruktioner, muntliga 

instruktioner eller inga instruktioner alls. Resultatet visade att datorbaserade instruktioner gav 

flest sterila urinprov. Anledningen till att datorbaserade instruktionerna var bättre än 

pappersinstruktionerna kan, enligt Fisher et al (1977), vara att de tillåter en individuell 

anpassning där användaren kan läsa instruktionen i sin egen takt, svara på frågor kring 

proceduren (som fanns inkluderade i instruktionen) och möjligheten att läsa avsnitt de inte 

riktigt förstod en gång till.  

En fördel med en interaktiv instruktion är att användarna kan gå igenom instruktionen i sin 

egen takt och det är möjligt för dem att studera en aspekt som de upplever som svårare under 

en längre tid jämfört med en presentation under till exempel en utbildningsdag (Hamidi, 

Kharamideh & Ghorbandordinejad, 2011).  

Jämförelser mellan interaktiva instruktioner och vanliga instruktioner har visat att användare 

ofta tar längre tid på sig att gå igenom en interaktiv instruktion jämfört med en 

pappersinstruktion, men att de svarar snabbare och mer korrekt på efterföljande frågor och gör 

bättre ifrån sig på transfer-uppgifter (vilket är problemlösningsuppgifter där användarna måste 

visa att de har förstått vad som stod i instruktionen för att kunna lösa dem korrekt), vilket 

tyder på att interaktiva instruktioner leder till bättre djupinlärning (Evans & Gibbons, 2007). 

Dock visade Evans & Gibbons (2007) experiment ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

med avseende på vad användarna kom ihåg från instruktionerna, det vill säga båda grupperna 

bevarade lika mycket information i minnet från att ha arbetat med de respektive 

instruktionerna. Det innebär att interaktiva instruktioner inte leder till bättre minnesinlärning 

per se, något som även Mayer och Chandlers (2001) studie tyder på.  

Motivation kan leda till bättre inlärning och Kennedy (2004) föreslår att interaktivitet kan öka 

användarens motivation då interaktiviteten gör det möjligt för användaren själv kontrollera sin 

inlärning och möjliggör självtester, vilket tillåter användaren att se sin utveckling. Samma 

möjligheter finns inte i katederundervisning eller i vanliga instruktioner.   

3.5 Heuristisk utvärdering  

För att datorbaserad inlärning ska vara effektiv är det viktigt att informationen som ska läras 

in är lättillgänglig. En lättanvänd instruktion reducerar den kognitiva belastningen och gör att 

användaren kan fokusera på materialet som ska läras in (Chandler & Sweller, 1991). Det finns 

flera sätt att utvärdera användbarheten hos ett system, bland annat heuristisk utvärdering, 

”tänka-högt” protokoll och användbarhetstestning (Nielsen, 1995). Fördelar med en heuristisk 

utvärdering är att den är enkel att genomföra, är billig, det är enkelt att motivera personer att 

göra den och det krävs inte mycket planering. En heuristisk utvärdering kan utföras av både 

experter och noviser, dock upptäcker experter oftast fler problem än noviser. En heuristisk 

utvärdering blir bäst om minst tre personer utför den oberoende av varandra och sedan 

kombinerar sina resultat för att få en heltäckande utvärdering (Nielsen & Molich, 1990). 
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Några välkända heuristiker att utgå ifrån vid en heuristisk utvärdering är Nielsens tio 

användbarhetsprinciper.    

3.5.1 Nielsens principer 

Nielsens användbarhetsprinciper är tio tumregler som en applikation bör uppfylla för att vara 

användarvänlig. Principerna finns beskrivna i Nielsens och Macks (Red.) bok Usability 

Inspection Methods från 1994. Nedan följer en kort beskrivning av dem: 

1. Synliggöra systemets status 

Det är viktigt att systemet alltid håller användaren uppdaterad om vad som pågår och ger 

feedback till användaren inom rimlig tid. 

2. Anpassning mellan systemet och verkligheten 

Systemet ska anpassas till användarna och meddelanden ska uttryckas i naturligt språk, som 

användarna förstår. Även att presentera information i en logisk ordning är viktigt.  

3. Användarkontroll och frihet 

Då det händer att användaren trycker i val han/hon inte vill genomföra är det viktigt att det 

finns en enkel avbryt-knapp för att återgå till hur det var innan.  

4. Var konsekvent och använd standardfunktioner 

Användaren ska inte behöva fundera på vad som händer om han/hon trycker på en länk eller 

dylikt. Använd standardkonventioner för designen.  

5. Förhindra att fel uppstår 

Det är viktigt att förhindra fel innan de uppstår. Eliminera riskfyllda element, alternativt låt 

användaren bekräfta utförandet av en uppgift innan den genomförs.  

6. Minimera minnesbelastningen 

För att minska användarens kognitiva belastning är det bra att alltid ha länkar och sökvägar 

synliga och tydligt markerade, så att användaren inte behöver förlita sig på sitt minne för att 

komma ihåg var i systemet han/hon befinner sig.  

7. Flexibilitet 

Anpassa systemet till både noviser och experter genom att till exempel göra det möjligt att 

förbigå vissa delar.   

8. Estetisk och minimal design 

Ha inte med information som är irrelevant för användarna, det tar fokus från det som är 

viktigt.  

9. Tydliga felmeddelanden 

Felmeddelanden ska vara informativa och uttryckas på vanligt språk (inte systemspråk) för att 

underlätta för användarna vid problem.  

10. Hjälpavsnitt och dokumentation 

Det är bra att inkludera hjälpdokumentation, även om designen ska vara utformad så det inte 

behövs. Det ska vara enkelt att söka fram information.   
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras den kvalitativa undersökningsteknik som användes i studien. 

Tillvägagångssättet för insamling av data och analysarbetet kommer också att belysas.  

4.1 Deltagare 
Totalt sju personer intervjuades, varav fyra stycken är insatsledare, en är chef för brand- och 

räddning, en utbildningsledare och en flygsäkerhetsofficer. Samtliga är insatsledare i grunden. 

Deltagarna hade varit anställda inom brand- och räddningsarbete mellan 14 och 28 år. 

Samtliga deltagare var män och arbetade på fyra olika arbetsplatser i Sverige och har 

erfarenhet av BRI:n, både den gamla pappersversionen och den nya interaktiva versionen.   

4.2 Material 
Telefonintervjuerna hölls genom programmet Microsoft Lync. Ett headset med mikrofon 

användes i den första intervjun och vid de andra två telefonintervjuerna användes en 

högtalartelefon. Telefonintervjuerna och gruppintervjun spelades in med en ipad (3:e 

generationen), genom appen ”audio memos”. Intervjuerna utgick från en intervjuguide 

(appendix I) som fanns med vid samtliga intervjuer och vid två tillfällen. Det fanns även 

anteckningsmöjligheter i form av papper och penna ifall något skulle behövas antecknas.   

4.3 Procedur 

4.3.1 Heuristisk utvärdering 

En heuristisk utvärdering av BRI:n genomfördes av rapportförfattaren utifrån Nielsens tio 

användbarhetsprinciper och Sweller och Chandlers designförslag för instruktioner (delad 

uppmärksamhetseffekten och redundanseffekten). Under utvärderingen lästes Nielsens 

principer och Sweller och Chandlers designförslag igenom flera gånger under utvärderingen, 

och anteckningar fördes löpande. Utvärderingen utfördes vid två tillfällen på två olika dagar. 

4.3.2 Användarintervjuer 

Användarintervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (appendix I) och tre intervjuer hölls över 

telefonen och en gruppintervju på plats. Telefonintervjuerna var alla enskilda intervjuer och 

gruppintervjun bestod av fyra användare av BRI, plus tre anställda på Saab som lyssnade med 

och ställde egna frågor. I början av varje intervju tillfrågades deltagarna om de godkände att 

samtalet spelades in, vilket samtliga gjorde.  

Telefonintervjuerna hölls i ett enskilt lugnt rum utan distraktioner för intervjuledaren. 

Deltagarna befann sig antingen i sitt hem eller på sin arbetsplats. Vid två av 

telefonintervjuerna hade intervjudeltagarna fått frågorna skickade till sig ungefär en vecka 

innan intervjun för att ge dem en chans att fundera på frågorna. Två av deltagarna hade även 

BRI:n uppe under intervjun vilket gjorde det möjligt för dem att fräscha upp minnet vid en 

specifik fråga vid behov. Telefonintervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter. Efter avslutad 

intervju grovtranskriberades intervjun.  
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Gruppintervjun hölls i ett konferensrum. BRI:n och utskrivna crash card fanns tillgängliga 

under intervjun och den varade i ungefär en timme och 15 minuter. Intervjun 

grovtranskriberades kort efteråt.   

4.4 Analysmetod 
För att analysera intervjumaterialet användes tematisk analys. Tematisk analys är en metod 

som gör det möjligt att identifiera och analysera mönster i data och är lämplig att använda på 

intervjudata (Braun & Clarke, 2006). Metoden går ut på att hitta teman i data (Braun & 

Clarke, 2006; Howitt, 2010) och ett tema är vanligtvis ett ord eller två som representerar ett 

mönster som är relevant för studiens frågeställningar  (Braun & Clarke, 2006).  

Det finns olika sätt att utföra en tematisk analys, deduktiv och induktiv metod. Den här 

analysen utgick från en deduktiv analysmetod. Det innebär att att analysen fokuserar mer på 

en specifik aspekt av data och analysen utgår från studiens forskningsfrågor (Braun & Clarke, 

2006).  

Braun och Clark (2006) skriver i sin artikel ett rekomenderat tillvägagångssätt för att 

analysera data genom tematisk analys som är väldigt likt tillvägagångssättet som Howitt 

(2010) presenterar i sin bok. Dataanalysen har utgått från dessa tillvägagångssätt och har gått 

till enligt följande:  

Analysarbetet började med en familiarisering av data. Då all data samlats in och transkriberats 

av rapportförfattaren fanns god kunskap om data från början varvid endast ett fåtal 

genomläsningar gjordes för uppfräschning inför kodningsarbetet. Efter det påbörjades arbetet 

med att generera koder från data genom att läsa igenom materialet rad för rad och skriva ner 

förklarande koder i marginalen. När en intervju kodats lästes den igenom en gång till för att 

viktigt information inte skulle gå förlorad. I nästa steg analyserades koderna och de kopplades 

ihop med varandra. Detta gjordes genom att gruppera koder som verkade höra samman på ett 

nytt papper (för en bättre överblick). Koderna lästes igenom flera gånger och vissa koder bröts 

ut ytterligare eller flyttades till en annan grupp där den passade bättre. Sedan namngavs 

grupperna och blev de slutgiltiga temana.  
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5. Analys 

Först kommer resultatet av den heuristiska användbarhetsutvärderingen och sedan följer 

resultatet av intervjuerna med användarna. 

5.1 Heuristisk användbarhetsutvärdering  
BRI:n analyserades utifrån Nielsens användbarhetsprinciper och Sweller och Chandlers 

designprinciper för instruktioner. Flera av principerna uppfylldes på ett tillfredsställande sätt 

(princip 1, 7, 8, 9, 10) och dessa kommer inte tas upp i analysen. Fokus ligger på de aspekter 

av instruktionen där brister gentemot Nielsens principer upptäcktes.  

En av principerna som inte uppfylldes var princip nummer 3 (användarkontroll och frihet), 

framförallt med avseende på animationerna i instruktionen. Animationerna kan inte pausas, 

spolas tillbaka och i vissa fall är det inte möjligt att spela upp en animation igen utan att först 

uppdatera sidan, då markören som startar animationen inte återkommer när den har visats. 

Detta gör det svårt för användaren att se animationen igen. Det finns även animationer som 

startar utan att användaren behöver trycka på en markör, den startar direkt när användaren 

trycker på blå text (se avsnitt 2).  

Instruktionen är överlag lättnavigerad och tydlig, då det finns en meny som är synlig på alla 

sidor utom vid repetitionskursen och på alla sidor finns möjligheten att navigera tillbaka till 

förstasidan genom en hemknapp. Vilket avsnitt och vilken flik användaren befinner sig i är 

tydligt markerat i menyn genom en kontrasterande färg. Dock skiljer sig flikarna och dess 

namn åt mellan olika kapitel, något som kan göra det svårare för användaren att hitta 

informationen han/hon söker, enligt princip nummer 4.  

Begränsningarna i navigeringsmöjligheterna gällande repetitionskursen bryter mot princip 

nummer 3 och försvårar för användaren att återgå till kapitlet och fortsätta läsa om 

luftfartygstypen. Repetitionskursen innehåller 50 frågor och genererar ett set om tio frågor 

varje gång. Det är meningen att olika set ska genereras om användaren kör kursen igen, men i 

dagsläget får användaren samma tio frågor om och om igen om han/hon inte uppdaterar sidan.  

En nackdel med navigeringen är även att det inte är möjligt att se vilka sidor som har besökts 

eller vilka länkar användaren har tittat på. Framförallt om det är en lång sekvens med länkar 

som förklarar ett händelseförlopp med bilder/animationer kan det vara svårt för användaren 

att veta vart i sekvensen han/hon befinner sig och risken finns att ett steg missas. På grund av 

att användaren inte visuellt kan se var i sekvensen han/hon befinner sig ökar belastningen på 

arbetsminnet och det bryter mot princip 6.  

Materialet i BRI:n består av många bilder och det är svårt att presentera dessa i läsordning 

(höger till vänster, uppifrån och ner) och på grund av det kan det kan vara svårt för 

användaren att veta var han/hon ska titta och han/hon måste söka i sidan för att hitta 

informationen, vilket bryter mot princip nummer 2. Tydligast är det när en numrerad serie 

instruktioner för att utföra något (t.ex. stänga av motorn) presenteras och åtföljas av bilder 
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som visar vilka knappar och var dessa är i luftfartyget där bild ett kan vara nere till höger men 

bild två är uppe till vänster.  

Instruktionen innehåller även varningsskyltar med viktig information. De lägger sig över bild 

och text i instruktionen så att användaren inte ska missa dem. För att se informationen under 

varningsskylten måste användaren klicka på den varpå den lägger sig till vänster, i texten och 

det enda som syns är ordet varning mot en rödvitrandig bakgrund. Beroende på avsnittet 

användaren befann sig på måste han/hon antingen klicka någonstans i rutan eller klicka på 

texten i varningsrutan. Det kan vara svårt för användarna att förstå hur de blir av med 

varningsskylten vid de första användningarna av BRI:n då det inte finns någon indikation på 

hur den trycks bort. Detta bryter mot princip nummer 4. 

Gällande delad uppmärksamhetseffekten och redundans-effekten finns det både delar av 

instruktionen där det motverkas men också delar där framförallt delad uppmärksamhets-

effekten blir tydlig. Redundans-effekten uppstår ofta vid en sekvens av händelser där en 

klickbar beskrivande text finns tillgänglig och integrerad med bilden står texten igen. Det 

finns även tillfällen där texten vid sidan av bilden är mer utförlig än texten som är integrerad 

med bilden. Text och bild är även uppdelad på flera ställen, vilket leder till en delad 

uppmärksamhetseffekt som kan försämra inlärningen Flera bilder som innehåller långa 

sekvenser som ska utföras i ordning och behandlar små saker (t.ex. tryck spaken till ”off”-

läge) är de i bilden endast indikerade med siffror och nedanför eller vid sidan av finns en 

utförlig beskrivning av tillvägagångssättet.  

5.2 Användarintervjuer 
Ur användarintervjuerna kunde nedanstående sju teman urskiljas. Temana baseras på 

intervjuerna och vad användarna tycker om BRI och hur de önskar att den ska 

vidareutvecklas.  

Ur intervjuerna framkom det att BRI framförallt används som ett uppslagsverk, där 

användaren snabbt vill hitta information rörande ett luftfartyg. BRI används dels för 

självstudier och ”uppfräschning” av minnet men också i olika utbildningar, både på grundnivå 

och ute på räddningsstationen (arbetsplatsen). Ute på stationerna går de ofta igenom BRI 

tillsammans, en luftfartygstyp i taget, och när de gått igenom luftfartyget teoretiskt gör de en 

praktisk orientering av det. Deltagarna betonade att handpåläggning är viktigt, det vill säga att 

för att lära sig ordentligt måste användarna praktiskt träna och arbeta med luftfartygen, även 

om BRI är ett bra verktyg är det inte möjligt att lära sig allt via instruktionen, utan praktisk 

träning måste ingå.  

5.2.1 Uppdateringar 

Ett problem intervjudeltagarna tog upp var att uppdateringen av BRI inte fungerar 

tillfredsställande. Det är viktigt att användarna får reda på de senaste uppdateringarna för att 

kunna agera korrekt i skarpt läge, för att kunna göra kompletterande utbildningar och 

informera brandmännen om förändringarna. De användare som får BRI på CD-skiva är de 

som upplever störst problem med uppdateringarna. I en intervju beskrev en deltagare hur han 

bara någon vecka innan intervjun (som var i mitten på mars) fått två utgåvor av BRI som var 



15 
 

senare versioner än den han hade på stationen, och där den senaste av de nya utgåvorna var 

daterad september året innan.  

Ytterligare problem med CD-skivorna är enligt deltagarna att alla inte har den senaste 

versionen på datorn. På flera platser kopierar användarna BRI till olika datorer eller skickar en 

version till en annan instans. I och med denna kopiering försvinner också uppdateringen av 

BRI, då alla datorer inte får den nya versionen. Användarna är inte alltid medvetna om att det 

finns en ny utgåva, till exempel satt en deltagare vid intervjun med utgåva 2 av BRI (den 

senaste utgåvan är nummer 5), på grund av det problemet.  

Användarna har även svårt att veta vilka förändringar som har skett i BRI mellan de olika 

utgåvorna. Flera deltagare poängterade att det var mycket enklare i pappers-BRI, då de kunde 

jämföra den gamla med den nya och de fick ett så kallat ändringsmeddelande med den nya 

versionen. Ändringspappret gav en snabb överblick över vad som förändrats och hur viktig 

förändringen var vilket gjorde det enkelt att göra kompletterande utbildningar. I den digitala 

BRI finns en ändringslogg, som innehåller alla förändringarna mellan utgåvorna, men 

deltagarna var inte medvetna om den och flera av deltagarna hittade ändringsloggen för första 

gången vid påpekande av intervjuledaren under intervjuerna.  

Några deltagare föreslog också att det skulle gå ut ett meddelande via mejl när en uppdatering 

i BRI gjorts. Det gör det möjligt att sprida till alla berörda parter att en ny uppdatering finns 

och att de ska uppdatera den version de har.  

5.2.2 Insatsstöd 

BRI är ett viktigt verktyg och stöd under en insats, men i dess nuvarande digitala form är det 

svårt för användarna att ta med den ut i fält, något de saknar. Av de intervjuade deltagarna var 

det endast en som sa att de har med den digitala BRI i fält, på en bärbar dator, medan de andra 

deltagarna anser att en dator är för långsam och otymplig att ta med. Deltagarna ser 

möjligheter med, och önskar, att BRI skulle ges ut på en läsplatta. Läsplattan skulle innehålla 

BRI, men även andra relevanta verktyg, såsom kartstöd, checklistor och msb:s (myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap) RIB. 

5.2.3 Bilder 

De flesta deltagarna tycker att bilderna i BRI:n är bra, men de önskar fler fotografier istället 

för tecknade bilder. Fotografier ger, enligt deltagarna, bättre inlärning och 

igenkänningsfaktorn blir högre, det är lättare att applicera bilden från BRI på den faktiska 

cockpiten vid en insats då det ser likadant ut. Deltagarna anser framförallt att bilder på 

handtag och instrumentpaneler är tydligare som fotografier än tecknade bilder. Fotografier 

och videosekvenser är även det bästa att använda för att utbilda utländska räddningsarbetare 

på ett för dem okänt luftfartyg. Utan erfarenheten och handpåläggningen blir tecknade 

svartvita bilder otydliga och det är svårt att applicera den bilden på verkligheten.  

Med fotografier kommer dock några problem, bland annat att bilden innehåller mycket 

information och det kan vara svårt att hitta och fokusera på den delen av bilden som är 

relevant för tillfället. Till exempel, ett fotografi på en instrumentpanel innehåller många olika 

knappar, men det är bara två knappar som är intressanta för en viss uppgift, vilket gör det 
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viktigt att markera och tydliggöra det som är relevant på fotografier. Att markera genom att 

ringa in eller rita ut en pil i en kontrasterande färg tycker deltagarna är bra. En annan 

möjlighet är även att dimma ner bilden, vilket innebär att mörklägga den delen av bilden som 

inte är intressant för den specifika uppgiften, men det är fortfarande möjligt att se konturerna, 

och därmed helheten av bilden. Genom att göra markeringar eller dimma ner får användarna 

en bättre helhetsbild som de kan applicera på en faktisk situation. Att endast ta en liten del av 

en instrumentpanel eller att ta bort knappar som inte är relevanta för en viss situation gör det 

svårt för användarna att identifiera instrumentpanelen i luftfartyget, då det inte ser likadant ut 

som på bilden i BRI.  

Deltagarna påpekade också att det är viktigt att alla bilder är korrekta och aktuella. Under en 

intervju förklarade en deltagare att piloten på den tecknade bilden har en hjälm som inte 

använts sedan 60-talet. En annan deltagare kommenterade några av videoklippen i BRI med 

att videoklipp är jättebra, men föraren som blir losskopplad är civilklädd och det ser 

annorlunda ut med full utrustning.  

Användarna var överlag nöjda med animationerna, då de kan visa vissa saker som annars kan 

vara svåra att illustrera. Animationer bidrar även till viss interaktivitet från användaren vilket 

gör det lättare att hålla koncentrationen uppe under arbetet med BRI. Dock är det viktigt att 

göra animationerna verklighetstrogna och tydligt visa de skillnader som finns mellan olika 

luftfartyg. Det för att underlätta identifikation i luftfartyget och tydliggöra skillnader mellan 

olika luftfartyg för att informationen inte ska blandas ihop.    

Vissa användare önskar att bilderna åtföljs av mer utförliga beskrivningar för hur något ska 

utföras. Det framgår inte alltid av bilden hur ett förfarande går till och framförallt kan något 

som ser enkelt ut på bild vara mycket svårt att utföra i verkligheten. Det skulle underlätta 

användningen av BRI, och en mer noggrann och detaljerad beskrivning skulle även göra 

instruktionen bättre i utbildningssyfte.  

Deltagarna poängterade även att de tycker att presentationen av bilder är bra då de ofta består 

av en orienteringsbild följt av en förstorad, mer detaljerad bild. Det underlättar lokaliseringen 

av en specifik panel eller utrustning samtidigt som närbilden gör det tydligt vilka knappar 

eller dylikt som ska tryckas i.  

5.2.4 Crash card 

Crash carden är uppskattade av deltagarna och används frekvent. Crash carden finns i bilarna 

och är ett bra stöd vid en insats. De används även vid utbildningar, som ett stöd för att komma 

ihåg de viktigaste sakerna om det specifika luftfartyget och vid till exempel överlämning 

och/eller rapportering av en olycka till andra myndigheter, då de kan prata kring kortet och få 

med all nödvändigt information till den andra parten.  

Crash carden innehåller i dagsläget, enligt deltagarna, den information som de är mest 

intresserad av, vilket framförallt är de risker som finns kring luftfartyget. De ser dock gärna 

en utveckling av riskerna, bland annat att mängden av de farliga ämnena skrivs ut på korten, 

till exempel hur mycket bränsle luftfartyget innehåller, både för brandmännens egna säkerhet, 
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men också för att underlätta vid till exempel saneringsarbeten. Även en tydligare anvisning 

om vart i luftfartyget de farliga ämnena finns är önskvärt. 

Flera deltagare efterfrågar mer information kring ammunition, och några föreslog att det 

skulle finnas ett eget crash card som behandlade all ammunition, från alla luftfartyg. De skulle 

då innehålla till exempel risker, ”koktid” och säkerhetsavstånd och annan information som 

kan vara värdefullt att veta under insatsen.  

Crash carden är skrivna på engelska och några deltagare efterfrågar crash card på svenska. De 

engelska korten är bra vid internationella samarbeten, men för det dagliga arbetet skulle 

svenska kort vara att föredra. Deltagarna föreslog att crash carden skulle finnas både på 

svenska och på engelska i BRI och användarna kan därmed använda det språk de känner sig 

mest bekväma med.   

5.2.5 Repetitionskursen 

Repetitionskursen används lite olika bland de tillfrågade användarna. De deltagare som 

använder kursen mycket tycker att det är ett bra sätt att testa sina kunskaper kring de olika 

luftfartygen. Deltagarna ser gärna en utveckling av kursen, där fler frågor läggs in i bankerna 

och att repetitionskursen även innehåller bildfrågor och liknande som användarna kan arbeta 

med. Deltagarna som inte använder kursen mycket anser att den är bra i början, för att lära 

sig, men sen ger den ingenting.  

Deltagarna skulle vilja få bättre feedback efter att de svarat på ett set frågor. De vill gärna att 

rätt svar presenteras i slutet av kursen, efter frågorna, alternativt att det är möjligt att gå 

tillbaka och göra om de frågor som besvarades fel. Deltagarna föredrar att få rätt svar 

presenterat jämfört med att bli länkade till de avsnitt som behandlar frågan de svarade fel på 

då de lär de sig mer av att se rätt svar än att leta och söka upp informationen.  

Ytterligare utveckling av repetitionskursen skulle vara att göra en kurs som innehåller frågor 

från flera olika luftfartyg, förslagsvis en för helikoptrar och en för flygplan. Det gör det 

möjligt att testa sina kunskaper på flera luftfartyg på samma gång och träna på skillnaderna 

mellan dem.   

5.2.6 Utländska luftfartyg 

De flesta användarna tog upp att de har problem med utländska luftfartyg som besöker deras 

flygplatser. Problemet ligger i att brand- och räddningsarbetarna inte har någon information 

om luftfartyget, dess risker och dylikt. De flesta löser det genom att söka efter information på 

internet innan planet anländer, men informationen de hittar är inte säkerställd och de vet inte 

hur aktuell den är. Deltagarna vill att BRI även omfattar utländska luftfartyg så att de lätt kan 

få fastställd information för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. 

5.2.7 Övrigt 

Andra saker som har nämnts i intervjuerna av en eller flera deltagare är som följer: 

Det vore bra att få olika tips och råd angående vissa procedurer i kapitlen, till exempel en ruta 

eller en flik som innehåller tips som kan underlätta räddningsarbetet. Deltagarna gav några 

exempel, till exempel att skriva (på de luftfartyg det gäller) att stolen går att fälla bakåt så 
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piloten hamnar i liggande läge, vilket gör det enklare att få ut föraren ur luftfartyget eller att 

berätta att det är möjligt att ”fälla in” helikopterspaken, vilket gör det lättare att få ut 

besättningsmän ur luftfartyget. I dagsläget får de bara reda på den sortens information om de 

träffar en tekniker som tänker på att berätta det. Då det är viktigt kunskap, och kan vara 

skillnaden mellan att få ut någon ur ett luftfartyg eller inte, skulle BRI kunna vara ett bra 

medel för att sprida den sortens information till alla. Användare kommenterade också att det 

vore bra om det stod i BRI, i de fall det gäller, att utrustning som beskrivs i ett kapitel kan 

användas även för andra luftfartyg, då det inte alltid står i det kapitlet.  

Att snabbt kunna hitta den information som sökes är viktigt i användandet av BRI och därför 

föreslog några deltagare att BRI borde innehålla en sökfunktion. En sökfunktion som söker i 

ett specifikt kapitel gör att det går fortare att få fram all information om till exempel batteriet.  

Några användare önskar även att det fanns mer fokus på föraren/besättningen i BRI:n. I 

dagsläget är det för mycket fokus på alla knappar och farligheter (till exempel radarstrålning 

och vapen och annan utrustning i luftfordonet som kan vara skadligt för räddningspersonalen) 

vilket gör att räddningspersonalen ”glömmer” varför de är där. Anledningen till att de går in i 

luftfartyget är för att rädda besättningen. Då BRI inte innehåller några medicinska delar 

hamnar det faktiska räddningsarbetet i skymundan.  

Flera deltagare anmärkte på hur BRI:n startas upp. Det tyckte att det är omständligt att behöva 

gå in i olika mappar för att starta upp den, istället för att bara trycka på en ikon så den startar 

direkt. Namnet på startfilen (index och indexen) är inte speciellt informativt och det kan vara 

svårt att veta hur man gör första gången man ska använda BRI.  

Deltagare föreslog även att BRI skulle innehålla haveriinformation (vilket är information om 

olyckor och tillbud som förklarar vad som hände och även försöker förklara varför). Det är 

väldigt lärorikt för användarna att läsa om och se videoklipp på riktiga händelser och BRI 

skulle vara en bra plattform för det. Idag får användarna sällan information om olyckor som 

har hänt, och får endast reda på tillvägagångssätt och händelser ryktesvägen, via kollegor som 

berättar något i förbifarten. Att samla dessa lärdomar och tillvägagångssätt och göra dem 

tillgängliga för alla skulle vara en bra informations och inlärningskälla.  

Varningsskylten som kommer upp på vissa avsnitt är tydligt och bra tycker användarna, dock 

höll flera av användarna att det var svårt att förstå hur den trycks ner vid de första 

användningarna av BRI:n. En av användarna förklarade hur frustrerad han blev första gången 

och tillslut bara klickade runt och plötsligt försvann den. Flera deltagare föreslog att 

varningsskylten skulle innehålla ett kryss uppe i högra hörnet för att stänga ner varningsrutan, 

något som alla skulle förstå vid första användning.  

Att instruktionen ska bli mer instruktionslik är även det ett önskemål, det vill säga att 

tillvägagångssättet för att hantera vissa problem ska vara tydligare. Det skulle framförallt 

underlätta i utbildningssyfte. Efterfrågat är även åtgärdsscheman och checklistor som skulle 

kunna inkluderas i BRI och göra all information tillgänglig på ett ställe.  
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6. Diskussion 

Följande avsnitt är uppdelat i två underavsnitt, en analysdiskussion och en metoddiskussion.  

6.1 Analysdiskussion 
Analysdiskussionen är indelad i åtta underkategorier och inkluderar både den heuristiska 

användbarhetsutvärderingen och temana som uppstod ur data. 

6.1.1 Design 

Det är viktigt med en konsekvent och likartad design då det underlättar användningen av 

instruktionen och därmed även inlärningen. Kapitlen i BRI är väldigt lika varandra, de 

innehåller samma avsnitt dock kan flikarna skilja sig åt. Olikheterna beror dels på att det är 

olika sorters luftfartyg, och de olika luftfartygen behöver förmedla olik information och dels 

på att arbetet med den interaktiva BRI:n endast har pågått under några år. Det faktum att det 

inte är möjligt att lägga till någon ny information utan noggrann granskning har gjort att den 

interaktiva instruktionen är uppbyggd på samma sätt som den gamla pappersversionen vilket 

är en anledning till att flikarna i de olika avsnitten har olika namn beroende på luftfartyget 

som behandlas. Att avsnitten och flikarna heter samma sak som den tidigare 

pappersinstruktionen, och att den är uppbyggd på samma sätt kan underlätta övergången för 

användarna, då de känner igen namnen på flikarna och därmed vet var de ska leta efter 

specifik information.  

Enligt Nielsen ökar användarens arbetsminnesbelastning när länkar som användaren har 

besökts inte markeras. Anledningen till att länkarna inte markeras är för att instruktionen 

ligger på intranätet eller finns som CD-utgåva, vilket gör att de inte uppdateras mellan 

användare och det leder till att en länk en användare varit inne på markeras, men när nästa 

person kommer är den fortfarande markerad, trots att den användaren inte varit inne på sidan. 

Att numrera listan istället för att ha den i punktform skulle möjligtvis kunna underlätta för 

användaren och göra det lättare för honom/henne att komma ihåg i vilket skede av sekvensen 

han/hon var på, då det är lättare att komma ihåg en siffra jämfört med en lång beskrivning. 

Inom försvaret är det dock endast tillåtet att numrera sekvenser om det är ett absolut måste att 

sekvensen utförs i den ordningen. Om det är så att en sekvens inte måste utföras i en ordning 

får de inte numreras, vilket är anledningen till att många sekvenser i BRI:n inte är numrerade.  

Utifrån den heuristiska utvärderingen och användarintervjuerna framkom det att 

varningsskyltarna uppmärksammas på ett önskvärt sätt, men de bör ha någon form av stäng-

knapp, förslagsvis i from av ett kryss i högra hörnet. Att ha till exempel en kryssruta stöds av 

Nielsens användbarhetsprinciper då en kryssruta generellt betyder stäng ner, något som 

datorvana användare är medvetna om. När varningsskylten stängs ner hamnar den i den 

övriga texten, dock inte utskriven utan det är bara ordet ”varning” om syns ovanpå en röd-vit 

rand. Att varningstexten inte är synlig vid alla tillfällen kan vara en nackdel då det är viktigt 

information som borde vara tillgänglig hela tiden. När användaren först går in på en flik visas 

alla varningar på en gång, vilket är bra om varningen är allmän för hela stycket/fliken. Men 

om en av varningarna behandlar något som sker i slutet av en lång sekvens syns den inte 

automatiskt när användaren kommer till den delen av situationen. Då det är mycket 
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information som presenteras för användaren hela tiden är det möjligt att han/hon har glömt 

vad som stod, på grund av att arbetsminnesbelastningen är stor. Trots det trycker användaren 

kanske inte upp varningen igen, då han/hon redan har läst den och tror att han/hon kommer 

ihåg den. Att ha varningsskylten utskriven i texten vore bra för att reducera möjligheten för 

sådana missar då ser användarna varningarna direkt när de kommer in på sidan, och igen när 

de läser igenom materialet. Då läsning är en automatiserad process skulle en användare 

förmodligen läsa varningsskylten igen om den stod utskriven i texten eftersom det är svårt att 

inhibera, och att hoppa över den kräver då ett aktivt val.  

Ett möjligt sätt att öka inlärningseffekten av BRI är att ta större hänsyn till Sweller och 

Chandlers designförslag. BRI bryter i dagsläget på flera ställen mot delad 

uppmärksamhetseffekten och redundanseffekten. Genom att ha dessa principer i åtanke vid 

uppdateringar av BRI är det möjligt att användarna tycker att BRI blir mer lättanvänd och att 

de lär sig materialet på ett effektivare sätt. Sweller och Chandlers förslag går ut på att 

integrera text och bild, för att på så vis minska den kognitiva belastningen för användaren. 

Genom att se både texten och bilden på samma gång behöver användaren inte lägga kognitiva 

resurser på att integrera dem med varandra för att få full förståelse. Redundanseffekten är inte 

lika vanlig förekommande i BRI som delad uppmärksamhetseffekten, men förekommer på 

vissa ställen. Genom att skriva ut samma text två gånger måste användaren bearbeta den två 

gången, vilket ökar belastningen på de kognitiva resurserna, trots att informationen är den 

samma. 

En möjlig åtgärd, för att minska delad uppmärksamhetseffekten och redundanseffekten är att 

skriva ut klickbara rubriker i texten, men bilden och förklaringen hamnar bredvid varandra. 

Ett exempel på ett ställe där delad uppmärksamhetseffekten kan reduceras är på flygplan 100, 

inträngning i flygplan. Istället för att skriva ut texten under rubriken ”nödutgång”, som är 

klickbar och aktiverar en bild vore det enligt dessa principer bättre att skriva ut den 

förklarande texten bredvid bilden.  

Att designa BRI helt efter Sweller och Chandlers designförslag kan vara svårt, men att ta 

hänsyn till det där det är möjligt är ingen nackdel. Det kan framförallt vara svårt att 

implementera vid långa sekvenser med animationer, då det är svårt att studera en animation 

och samtidigt läsa förklaringen på vad som ska göras. Ett exempel i BRI där delad 

uppmärksamhetseffekten är reducerad under en animation är på helikopter 15, ”riskzoner 

antenner” där riskzoner för antenner ritas ut och antennernas namn skrivs ut bredvid, och 

visas tillsammans först i en animation, där delar av helikoptern syns för att sedan visa hela 

helikoptern i en stillbild. Det är ett utmärkt exempel att utgå ifrån och använda som mall för 

framtida animationer där det är möjligt att göra på liknande sätt.  

Fördelarna med en sökfunktion i BRI är att användarna snabbt kan komma åt den information 

de söker. BRI används mycket som en uppslagsbok vilket gör att en sökfunktion med fördel 

skulle begränsas till det aktuella kapitlet, då användaren letar efter information om ett 

specifikt luftfartyg. En sökfunktion skulle med fördel placeras uppe i högra hörnet då det är 

standard för sökfunktioner och det skulle göra det enkelt för användarna att hitta den.  
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6.1.2 Uppdateringar 

Att göra instruktionen tillgänglig digitalt för alla användare är ett viktigt steg för att göra den 

bättre. Är det möjligt att lägga upp instruktionen på olika intranät skulle det underlätta för 

många användare, de vet att de har den senaste versionen och att informationen är korrekt. 

Dessutom leder det till mindre administrativa uppgifter (distribution av CD-skivor) och 

kostnaden för CD-skivorna minskar och kan försvinna helt. Att göra BRI digitalt åtkomlig för 

alla skulle även göra att användarna slipper den omständliga uppstarten av CD-utgåvan som 

flera intervjudeltagare kommenterade på. Digitaliseringen av BRI skulle med fördel ske via en 

portal, dit alla användare fick inloggningsuppgifter. Anledningen till att detta skulle vara att 

föredra, jämfört med olika intranät, är att det endast blir en sida att administrera och att alla 

användare eller instanser/myndigheter som har intresse av BRI har möjlighet att be om 

åtkomst. Genom en gemensam portal vet användarna att de läser den senaste versionen och att 

all information är korrekt, och det är inte möjligt för användare att ha en gammal version, 

såvida nedladdning av BRI inte tillåts. Vid en total digitalisering av publikationen är det dock 

viktigt att ha kvar utskriftsmöjligheten så att användarna kan skriva ut BRI för ett luftfartyg, 

om de till exempel vill ha den med under ett utbildningstillfälle. Men då vet användaren att 

den utskriften endast är giltig en kort period och ska slängas efter användning. Då innehållet i 

instruktionen kan variera ganska mycket mellan de olika versionerna är det viktigt att 

användarna får den senaste versionen, och inte sitter med utgåva 2 när utgåva 5 är den 

aktuella utgåvan.  

Ikonen för ändringsloggen måste förändras så att den blir tydligare. Att användarna inte vet 

om att ändringsloggen finns är ett problem, då det utan den är svårt och tidskrävande att ta 

reda på vad som är nytt i instruktionen. Det kan även vara bra att länka till ändringsloggen 

från luftfartygstypens sida, då det är lätt att användaren glömmer att gå in på ändringsloggen. 

Att länka till ändringsloggen från varje luftfartygssida kan fungera som en påminnelse för 

användaren att kontrollera om några nya uppdateringar har skett. Genom att länka till 

ändringsloggen från luftfartygets egen sida får användaren en påminnelse och en snabb väg 

till ändringsloggen för att dubbelkolla vad som hänt sen den senaste uppdateringen.  

Att skicka ett mejl till användarna när en uppdatering har skett är ett ytterligare sätt att göra 

användarna medvetna om nya uppdateringar och att de uppdaterar den versionen de har och 

går igenom förändringarna. Ett mejl skulle vara bra både vid en digital BRI och om BRI 

distribueras via CD-skivor. Vid en digital version är det inte säkert att användarna granskar 

ändringsloggen vid varje besök, varpå ett mejl vid uppdateringar skulle påminna dem om det. 

Får användarna CD-skivor gör ett mejl att de kontrollerar om de har fått den senaste utgåvan 

till stationen och förhoppningsvis även att de kontrollerar eventuella datorer om de har sparat 

en version av BRI på dessa.   

Kommunikationen mellan användarna och skaparna av BRI ska framförallt ske genom 

ändringsformulären som finns i BRI, via vilka användarna kan skicka in synpunkter och 

förslag på vidareutveckling. Detta sker i dagsläget genom att användaren får skriva ut en 

blankett och skicka den till FMV:s funktionsbrevlåda. I dagens tekniska värld är detta ett 

omständligt och tidskrävande sätt att lämna synpunkter och för att få in fler synpunkter på 

BRI vore det bra om ändringsformuläret kunde vara digitalt. Det kan vara utformat som 
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dagens formulär, men istället för att skriva ut och skicka in det borde det gå att skicka det 

digitalt. Ett webbformulär skulle minska pappershanteringen och göra användarna mer 

benägna att skicka sina synpunkter då det skulle gå snabbt och enkelt. Det vore också bra att 

skriva ut ändringsrutinerna i BRI, så användarna vet hur det går till och förstår att det är de 

själva som kan styra utvecklingen av instruktionen om de skickar in förslag och åsikter.  

6.1.3 Insatsstöd 

Användarna saknar att kunna ha med sig BRI i fält genom en läsplatta. En läsplatta kan, 

utöver BRI, även innehålla andra hjälpmedel. Att ha BRI på en läsplatta skulle kunna fungera 

på lite olika sätt, om det är möjligt att ha läsplattan uppkopplad till internet (till exempel via 

3G-nät) skulle användarna kunna logga in på en portalsida och läsa och slå i instruktionen på 

plats. Är det inte möjligt att var uppkopplad mot internet skulle ett alternativ vara att göra det 

möjligt att ladda ner instruktionen, till exempel från en portalsida. Det ställer dock krav på 

användarna att med jämna mellanrum kontrollerar för eventuella uppdateringar och ladda ner 

en ny version vid behov. Vid det tillfället skulle det vara bra att skicka ut ett mejl vid 

uppdateringar, något som diskuteras i avsnitt 6.1.2.   

Ett bra insatsstöd skulle reducera den kognitiva belastningen för insatsledaren, framförallt om 

läsplattan skulle innehålla åtgärdslistor som användaren kan kontrollera sitt tillvägagångssätt 

mot. Åtgärdslistor och andra hjälpmedel, som till exempel kartstöd, skulle vara en trygghet 

för användarna, då de snabbt kan få information vid behov.  

Användarna ser gärna att insatsstödet skulle vara i form av en läsplatta. Läsplattor är idag 

snabba och väger inte speciellt mycket och skulle därmed vara enkla att ta med i fält. Ett 

problem som bör undersökas innan en eventuell investering i läsplattor genomförs, är att testa 

läsplattorna och se att de fungerar oberoende av väderförhållanden. Vid starkt solljus kan det 

till exempel vara svårt att se vad det står på skärmen och det är viktigt att den är vattentålig 

om det skulle regna kraftigt. Frågan är hur läsplattan skulle användas i fält, skulle 

insatsledaren använda den inne i bilen, på väg ut mot luftfordonet blir den inte lika 

väderkänslig som om insatsledaren vill ha med den utanför, till exempel.  

6.1.4 Bilder 

Ett problem i instruktionen är att alla animationer inte går att spela upp igen efter en visning 

utan att först uppdatera sidan. Att inte ha möjlighet att studera en animation igen kan ha en 

negativ inverkan på inlärningen, då användaren kanske inte förstod och lärde sig allt vid första 

visningen.  

BRI består av flera animationer, och enligt Lowe (2003) kan animationer ha en negativ 

inverkan på inlärning, då arbetsminnesbelastningen blir högre med animationer jämfört med 

statiska bilder. Dock är de flesta animationer i BRI korta, och om animationen behandlar en 

längre procedur är den ofta uppdelad i flera sekvenser där användaren aktivt måste trycka 

igång nästa sekvens. Det gör att användaren kan behålla uppmärksamheten under hela 

animationen. Genom att bryta ner animationen i mindre delar blir det lättare för användaren 

att analysera och fundera på en specifik del av animationen. Genom att dela upp långa 

animationer i mindre sekvenser, på det sätt som görs i BRI:n i dagsläget, minskar 
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arbetsminnesbelastningen och skillnaden mellan animationer och statiska bilder borde vara 

liten, varpå Lowes (2003) nackdelar med animationer inte appliceras i det här fallet.  

Det finns dessutom inga tecken på att animationer leder till bättre, eller sämre, inlärning 

jämfört med statiska bilder (Mayer, 2003), vilket innebär att en procedur kan förklaras med en 

animation eller bilder och leda till samma inlärningsresultat. Det gör det möjligt för skaparna 

av BRI att välja det medium de tycker passar bäst för tillfället och input från användarna kan 

styra valet. Animationerna upplevs inte som sämre enligt deltagarna, och vissa procedurer kan 

förklaras enklare med animationer än bilder och riktiga videoklipp och tvärtom. 

Animationerna, repetitionskursen och länkarna i BRI skapar även en interaktivitet vilket gör 

att användaren aktivt måste arbeta med materialet och på så sätt hålla koncentrationen uppe.    

Många animationer och bilder i BRI:n innehåller även pilar vilket reducerar risken att 

användaren inte ser det relevanta i animationen.  Pilarna är bra för att styra uppmärksamheten 

vilket gör att användaren koncentrerar sig på det viktiga i bilden/animationen. Istället för att 

lägga resurser på att leta efter rörelsen i animationen kan användarna använda resurserna till 

att förstå det animationen visar.  

Att vissa animationer startar i samband med att användaren har klickat på en blå textlänk, 

vilket vanligtvis ger en statisk bild kan vara ett problem. Det faktum att animationen börjar 

direkt när användaren har klickat på länken kan leda till att han/hon missar animationen, 

speciellt om animationen är kort, och tror att det är en bild. På vissa ställen i instruktionen där 

blå text leder till en animation kommer animationsmarkören fram och användaren får starta 

den. Det är troligtvis ett bättre tillvägagångssätt och borde implementeras i alla kapitlen då 

användaren får mer kontroll över vad som händer, något Nielsen förespråkar i sina principer. 

Markören kan då även användas som en ledtråd till vart i bilden rörelsen kommer att ske, 

vilket kan vara bra om det är flera steg på en instrumentpanel som visas (dvs. hur och vilka 

knappar och spakar som ska tryckas av och på i vilken ordning) och inga andra åtgärder för att 

visa var på instrumentpanelen händelsen utförs har tagits. Ett alternativ till att göra markörer 

på varenda animation när de är korta och del av en lång sekvens är att innan sekvensen skriva 

ut ett meddelande till användaren där det står att länkarna startar en animation. Detta gör att 

användaren är medveten om vad som kommer och chansen att en animation misstas för en 

statisk bild minskar. Ytterligare ett alternativ kan vara att innan animationen startar ge 

användaren en ledtråd var i bilden något kommer att hända genom att till exempel rita en pil 

som pekar på avsedd spak.  

Att information inte presenteras i läsordning (vänster till höger, uppifrån och ner) kan försvåra 

för användarna, då de inte intuitivt vet var de ska titta för att se nästa sekvens. Dock kan det 

vara svårt att presentera innehållet i en logisk ordning (höger till vänster, upp och ner) då det 

är beroende av var spakar och knappar sitter i luftfartyget. Om knapp nummer två befinner sig 

långt ner till höger blir det snabbt svårläst och förvirrande om det går ett långt streck från 

nedre högra hörnet upp till vänstra hörnet för att få siffrorna i rätt ordning. På flera ställen är 

detta löst genom att den sekvens som är aktiv för tillfället är den enda som syns, eller att de 

andra sekvenserna tonas ner. Det gör att användaren snabbt ser var den nuvarande sekvensen 

är. Crash carden är det svårare att göra något åt då de behandlar mycket information på liten 
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yta. Då crash carden är tänka som stöd har användaren förmodligen kunskap om var en viss 

spak sitter och påverkas därmed inte lika mycket av den ologiska ordningen.   

Deltagarna vill ha fler fotografier och videoklipp, då verklighetstrogna bilder leder till bättre 

inlärning enligt dem. Att ha bilder i instruktionen leder till bättre inlärning jämfört med att 

endast ha text (Mayer, 2003) däremot finns det inga tydliga studier på att fotografier leder till 

bättre inlärning än tecknade bilder, eller att animationer leder till bättre inlärning än statiska 

bilder. Fotografier skulle kunna vara bättre än tecknade bilder då de återspeglar färger och 

former som de ser ut i verkligheten, vilket kan jämföras med en svartvit bild. Däremot kan ett 

fotografi på till exempel en instrumentpanel bli för otydligt och det kan vara svårt att urskilja 

de viktiga delarna av bilden. Både vid tecknade bilder och vid fotografier är det viktigt att 

bilderna är aktuella och porträtterar aktuell utrustning. Då användarna tar med sig bilderna 

och kunskaperna från BRI ut i fält kan det bli svårt att känna igen en situation om 

utrustningen ser annorlunda ut jämfört med vad de har lärt sig i teoretiskt. Då deltagarna 

upplever att fotografier är bättre än tecknade bilder kan det dock vara bra att byta vissa bilder 

mot fotografier och markera aktuella delar på ett tydligt sätt, då användarnas upplevelse borde 

spela roll.  

Delad uppmärksamhetseffekten och redundanseffekten kan vara svåra att göra något åt i BRI. 

Det är bra om skaparna av BRI har det i åtanke, och implementerar det när möjlighet finns. En 

anledning till att text och bild skiljs åt i BRI är att bilderna blir språkneutrala, samma bild kan 

användas i olika konstellationer och olika språk, jämfört med att göra en bild med text för 

varje språk.  

6.1.5 Crash card 

Crash carden är omtyckta och endast några små förändringar önskas på dem. Bland annat vill 

användarna att crash carden även ska finnas på svenska något som skulle underlätta den 

dagliga användningen. Då BRI finns på svenska och användarna lär sig och går igenom 

luftfartygen på svenska blir det ett extra steg att tänka på engelska och översätta det i huvudet 

till det användaren har lärt sig i BRI.  

Att lägga till den informationen om mängder och utförligare risker påverkar inte korten 

nämnvärt. Mängden information är så pass liten att det inte försvårar för användaren att ta den 

till sig.   

6.1.6 Repetitionskursen 

Då självtester är en viktigt det av vuxnas inlärning (Dobrovolny, 2006) är det viktigt att alla 

50 frågor i repetitionskursen generera på ett effektivt sätt. Att inte ha tillgång till alla frågor 

kan påverka användarnas inlärning negativt då det ger dem mindre material att testa sin 

kunskap mot. Att utveckla repetitionskursen med fler frågor skulle ur inlärningssynpunkt vara 

bra då det ger användarna mer att arbeta med och testa sina kunskaper mot. Att presentera 

svarsstatistik på ett tydligare sätt skulle också stödja inlärningen och leda till ett reflektivt 

förhållningssätt gentemot sina kunskaper. Det skulle ge användarna en tydlig indikation på 

vad de kan och vad de behöver studera närmare (Dobrovolny, 2006).  
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Från repetitionskursen är det inte möjligt att återgå till kapitlet, men det finns en länk till 

BRI:ns förstasida, dock fungerar den länken inte på den versionen av instruktionen som ligger 

på Saabs intranät och inte på vissa CD-utgåvor. Efter avslutad kurs är det möjligt att 

användaren vill gå tillbaka till kapitlet och studera vissa avsnitt igen, varpå en länk tillbaka till 

kapitlet skulle vara bra, då det ger användarna kontroll över situationen. Då användaren inte 

får lättillgänglig feedback är det möjligt att han/hon glömmer vilka frågor som besvarades 

felaktigt, och läser inte berörda avsnitt igen. Ett sätt att motverka detta kan vara att länka till 

den fliken i BRI:n som behandlar det användaren svarade fel på, vilket kan presenteras när 

alla frågor har besvarats och statistiken visas.  

Repetitionskursen är ett bra inslag i BRI för att öka inlärningen då den ökar interaktiviteten 

(vilket Kennedy (2004) förespråkar) och Dobrovolny (2006) menar att vuxna gärna utför 

självtester för att kontrollera sin inlärning vilket i sin tur leder till bättre inlärning. Detta 

förespråkar att repetitionskursen bör utökas med fler frågor och ge bättre feedback efter ett 

frågeset är besvarat. Att inkludera fler frågor, både textbaserade men kanske även bildfrågor, 

skulle leda till bättre inlärning då användarna har fler frågor att testa sina kunskaper mot. En 

välutvecklad repetitionskurs som användarna använder gör även att kunskapen mellan de 

olika stationerna blir mer likartad, då alla lär sig samma sak. Att presentera svarsstatistik och 

det korrekta svaret på frågorna efter slutförd kurs skulle ge användarna tydligare feedback och 

möjlighet att göra om de frågor eller läsa mer om de frågor de svarat fel på. Feedback ökar 

motivationen och inlärningen (Hattie & Timperly, 2007) och är således en viktig del i att 

förbättra repetitionskursen.  

6.1.7 Utländska luftfartyg 

Brand- och räddningspersonalen har inte tillgång till säkerställd information om utländska 

luftfartyg vilket försvårar och gör deras arbete farligt. Anledningen till att informationen om 

de utländska luftfartygen inte inkluderas i BRI är för att då tar FMV som utgivare ansvar för 

att informationen är korrekt och uppdaterad, vilket skulle vara ett stort och kostsamt åtagande. 

Istället ser de över möjligheten att distribuera informationen på ett annat sätt, till exempel 

genom att ge användarna tillgång till en annan, utomstående databas där informationen 

säkerställs av en myndighet eller annat organ. Information om hur användarna får tillgång till 

den informationen kan sedan distribueras via BRI genom att hänvisa användaren till en annan 

källa. Skulle det inte vara möjligt att få tillgång till informationen måste en annan lösning 

utarbetas för att brand- och räddningspersonalen ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.   

6.1.8 Övrigt 

Det finns många förslag på att utveckla BRI och göra den bättre, och framförallt ser 

användarna gärna at BRI utökas, blir större, och innehåller mer information. Bland annat 

önskar de haveriinformation och fler tips och råd för att enklare utföra vissa uppgifter. Att 

inkludera detta i BRI skulle ge alla användare tillgång till samma information och kunskaper 

skulle spridas över landet. Då BRI är digital finns det inga fasta begränsningar i dess storlek, 

varpå det skulle vara bra att inkludera den informationen.   

Instruktionen skulle kunna bli mer instruktionslik, vilket skulle göra den mer attraktiv i 

utbildningssyfte. BRI beskriver endast ett scenario, oftast där planet står upp som vanligt, men 
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hur personalen ska agera om planet eller helikoptern ligger på sidan eller upp och ner framgår 

inte. Det är kanske inte speciellt vanligt att fordonen hamnar upp och ner eller på sidan, men 

det är en möjlighet och det skulle öka BRI:ns användningsområde om det alternativen stod 

med.  

De flesta kapitlen i BRI saknar även fokus på piloten och besättningen, vilket framförallt är 

aktuellt under avsnittet ”räddning”. Förutom under flygplan 39 och flygplan 60 råder 

instruktionerna i BRI inte ens personalen att kontrollera pilotens, besättningens eller 

passagerarnas andningsvägar eller puls. Även vid utrymning av flygplan beskrivs bara 

situationer där besättning och passagerare själva kan ta sig ut ur fordonet. Hur ska personalen 

gå tillväga om flygplan 84, som kan ta 91 passagerare, har nödlandat på grund av en brand där 

rökutvecklingen i planet har gjort passagerarna medvetslösa?  

Den interaktiva instruktionen innehåller fler bilder än pappersinstruktionen. Bilderna har 

blivit mer uppdelade vilket gör att det är en mindre mängd information för användaren att 

bearbeta vid varje bild, vilket reducerar arbetsminnesbelastningen (Mayer & Chandler, 2001). 

Instruktionen är även väldigt tydligt och använder sig av färgkodning, som är den samma över 

alla kapitlen för att beskriva vissa saker (tex. att bränsletankar alltid målas gula) vilket gör 

instruktionen tydlig och lättanvänd för användaren. 

6.2 Metoddiskussion 
Utvärderingen genomfördes genom kvalitativa metoder. Anledningen till att en kvalitativ 

ansats användes var för att det kan fånga upp användarnas åsikter och tankar (Howitt, 2010) 

kring instruktionen vilket gör det möjligt att anpassa vidareutvecklingen av instruktionen efter 

användarnas önskemål och åsikter kring den befintliga instruktionen. Data samlades in genom 

intervjuer med användare och genom en heuristisk användbarhetsutvärdering utifrån Nielsens 

principer. Anledningen till att intervjuer valdes, jämfört med till exempel enkäter, är att 

intervjuer ger djupare och mer detaljerad information om användarnas åsikter. Även om 

enkäter skulle ha nått ut till fler personer är det inte säkert att fler åsikter om instruktionen 

hade kommit fram. Det kan även vara svårt att få tillräckligt med svar på enkäter för att kunna 

arbeta med data och dra slutsatser på ett säkert sätt.  

Som analysmetod valdes tematisk analys. Anledningen till att tematisk analys valdes är för att 

det är en metod som kan ta hand om intervjudata på ett bra sätt och till skillnad från till 

exempel grounded theory behöver metoden inte generera en teori. Det är en öppen metod som 

kan appliceras på flera olika former av data, vilket gör att det finns många möjliga sätt att 

samla in data. Tematisk analys innehåller mycket tolkning och det ställer krav på att tolkaren 

kan data. Då all data samlats in och tolkats av samma person har intervjuerna behandlats på 

samma sätt vilket gör tolkningen, och därmed resultatet, säkrare.  

Tematisk analys kan utföras på två olika sätt, induktivt och deduktivt. För den här studien 

valdes en deduktiv metod vilket innebär att analysen utgår ifrån studiens forskningsfrågor, 

jämfört med den induktiva metoden som innebär att analysen av data ska vara väldigt öppen 

och temana som framställs ska skilja sig från intervjufrågorna (Braun & Clark, 2006). 

Anledningen till att den deduktiva metoden valdes var för att fokus i den här studien låg i att 
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besvara frågeställningarna, vilket gör den deduktiva metoden mer lämpad. En induktiv metod 

är mest lämpad vid breda frågeställningar. 

Datainsamlingen bestod främst av intervjuer, som genomfördes antingen enskilt per telefon 

eller i grupp på plats. Anledningen till att intervjuerna utformades lite olika var för att det var 

svårt att få tag på deltagare, och deltagarna var spridda över hela landet, vilket gjorde det svårt 

med personliga intervjuer på plats. En gruppintervju hölls med fyra deltagare samtidigt, för att 

skapa en diskussion och därigenom få fram fler och mer utvecklade åsikter om BRI. Även om 

det finns en skillnad mellan enskild telefonintervju och gruppintervju utgick alla intervjuer 

ifrån samma intervjuguide, för att göra dem så lika som möjligt. Det faktum att intervjuerna 

har genomförts på olika sätt har troligtvis inte påverkat resultatet på ett negativt sätt, utan 

snarare gjort det möjligt att få fram fler åsikter.  

Det finns både fördelar och nackdelar med telefonintervjuer och gruppintervjuer. Några 

fördelar med telefonintervjuer är att det går att få tag på personer som befinner sig långt bort 

geografiskt. Det kan även vara enklare att hitta en tid som passar alla parter att ha intervjun 

på, då varken intervjudeltagaren eller intervjuledaren är bundna till en specifik plats, vilket 

framförallt kan vara bra om intervjudeltagaren arbetar i skift. Den främsta nackdelen med 

telefonintervjuer jämfört med vanliga intervjuer är att intervjuledaren och deltagaren inte kan 

se varandra och använda sig av kroppsspråk, vilket är en viktig del av ett samtal som faller 

bort.  I de här fallen verkade dock intervjudeltagarna sitta i en relativt lugn miljö, utan för 

mycket distraktioner. Flera av telefonintervjudeltagarna hade dessutom BRI framme på en 

dator, vilket gjorde det möjligt att diskutera och titta på specifika delar av BRI och diskutera 

dem. Även gruppintervjuer har fördelar och nackdelar. En fördel med en gruppintervju är att 

gruppdeltagarna kan diskutera frågorna med varandra, och på det viset kan djupare insikter 

och åsikter återges. Gruppintervjuer kan även hämma en diskussion, om gruppdeltagarna inte 

är bekväma med varandra, vilket kan leda till att de inte vågar uttrycka sina åsikter, vilket 

framförallt kan ske om det är känsliga, privata ämnen som diskuteras. I den här studien kände 

gruppmedlemmarna varandra väl och hade arbetat tillsammans under en tid och ämnet var 

inte känsligt för deltagarna, vilket gör att nackdelarna med gruppintervjuer förmodligen inte 

påverkade intervjun i det här fallet.  

Totalt intervjuades sju personer, vilket kan verka som ett litet urval, men det räckte för att få 

fram de främsta åsikterna om BRI:n då nästan alla deltagare tog upp det som berörs i temana, 

förutom under övrigt, där vissa deltagare gav ytterligare idéer och åsikter. Hade fler 

användare intervjuats hade det säkert utökat antalet utvecklingsförslag under temat övrigt, 

men viss datamättnad nåddes under de andra temana varvid antalet intervjuer var tillräckligt 

för att utveckla utvecklingsförslagen.  

Den heuristiska utvärderingen genomfördes för att kritiskt titta på designen av BRI. För att 

genomföra den användes Nielsen användbarhetsprinciper. Nielsens principer valdes, trots att 

de har några år på nacken, då de är beprövade och lämpliga för att utvärdera en 

produkts/systems användbarhet. Principerna tar upp det viktigaste att tänka på vid designen av 

en produkt. Att använda den heuristiska utvärderingsmetoden motiveras med att det inte fanns 

tid eller resurser att involvera användare och att det är en relativt billig och effektiv metod. 
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Även om en heuristisk utvärdering gjord av en person endast hittar ca 35 procent av 

användbarhets-problemen är det bättre än att inte hitta några problem alls (Nielsen, 1994), 

vilket motiverar utförandet. Det var även ett sätt för rapportförfattaren att bekanta sig med 

instruktionen och se hur den är uppbyggd för att på bästa sätt förstå vad intervjudeltagarna 

syftade på under intervjuerna. Det är bra att kombinera olika tillvägagångssätt för att få en 

sådan utförlig bild av instruktionen som möjligt, där den heuristiska utvärderingen var ett bra 

komplement till användarintervjuerna.  

Nielsens tio principer är överlag enkla att följa, men framförallt princip nummer fyra, ”var 

konsekvent och använd standardfunktioner” lämnar åt läsaren att själv tolka vad 

standardfunktioner är. I och med att Nielsen anser att noviser såväl som experter kan utföra en 

heuristisk utvärdering utifrån hans principer är det möjligt att resultatet skiljer sig mellan 

personer, vad som tolkas som en standardfunktion och inte. I den här utvärderingen är det 

rapportförfattaren som har tolkat vad en standardfunktion är utifrån egna erfarenheter och vad 

som är ”allmänt” känt som en standardfunktion. Inga externa definitioner har används, vilket 

är en svaghet. De funktioner som berörs i arbetet är att det oftast finns en kryss-ruta uppe i 

högra hörnet på ett fönster, att en sökfunktion oftast finns belägen på höger sida, högt upp på 

ett fönster och att länkar som besökts markeras med en annan färg.  

Under den här studien gjordes inga observationer, för att se hur användarna använder 

instruktionen. Det är möjligt att det finns en skillnad i hur de säger sig använda den, och hur 

den faktiskt används. Att genomföra observationer under övningar hade kanske gett en annan 

syn på användandet av BRI som hade påverkat resultatet, till exempel hade kanske andra 

saker, som användarna inte kom på under intervjun komma fram, problem som inte uppdagas 

utan aktivt användande. Även om det hade varit intressant att genomföra observationer fanns 

det inte möjlighet för det under den här studien, framförallt på grund av tidsbrist. Resultatet 

har förmodligen inte påverkats nämnvärt, då deltagarna i student hade lång erfarenhet av 

brand- och räddningsarbete och hade arbetat med BRI under en längre tid.  

För framtida studier skulle det vara intressant att titta på om fotografier leder till bättre 

inlärning jämfört med tecknade bilder. Användarna säger själva att de upplever fotografier 

som bättre i många avseenden, men det finns ingen teori som stödjer detta. Genom att ta reda 

på hur inlärning sker som bäst är det möjligt att göra BRI:n ännu bättre.  

Det vore även intressant att undersöka hur stress påverkar räddningsarbetarna och deras 

förmåga att minnas det som står i instruktionen. Det finns studier som visar att under hög 

stress påverkas människans förmåga att återkalla tidigare inlärt material (LeBlanc et al., 2012) 

och att i stressiga situationer begår en person fler misstag än under lugna situationer 

(Baddeley, 1972). Med detta som utgångspunkt vore det intressant att se om brand- och 

räddningsarbetarna påverkas av en skarp situation och hur den eventuella påverkan kan 

reduceras, till exempel genom observationer under övningar och/eller skarpa lägen.  
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Figur 3. Förslag på 

ikon för ändrings-

loggen.  

7. Utvecklingsförslag 

Nedan följer utvecklingsförslag för BRI, baserat på den heuristiska utvärderingen och 

användarintervjuerna.   

7.1 Uppdateringar 
För att underlätta för alla användare att få tillgång till den senaste utgåvan av BRI vore det bra 

om BRI kunde ligga på olika instansers intranät, alternativt via en portalsida som kräver 

inloggning. Att göra det möjligt för alla användare att komma åt BRI digitalt gör att alla alltid 

har den senaste utgåvan av BRI och förutsatt att alla stationer har tillgång till Internet och kan 

besöka portalsidan behöver CD-skivorna inte distribueras längre. Om det finns platser som 

inte har Internetanslutning måste självklart få tillgång till instruktionen via CD-skivor, men 

distributionen kommer att minska.  Förslagsvis kan BRI läggas upp på FMV:s och FM:s 

intranät vilket skulle öka tillgängligheten för BRI digitalt. Ett annat alternativ är att lägga upp 

BRI på en portalsida med inloggningskrav som alla användare kan komma åt. Fördelen med 

att endast ha en sida som alla kommer åt är att det endast skulle vara en sida som behöver 

uppdateras och därmed mindre administrativt arbete för Saab och för Försvaret. Ytterligare en 

fördel med att ha instruktionen på en portalsida är att det är möjligt att se vilka sidor 

användarna besöker mest, och det kan vara en god hjälp i att utforma instruktionen efter 

användarna. Även om användarna har beskrivit under intervjuerna hur de använder BRI är det 

inte säkert att det är exakt så de använder instruktionen. Syftet med att digitalisera BRI var att 

snabbt få ut nya uppdateringar till användarna, vilket misslyckats då användarna inte märker 

av dem och sitter med gamla utgåvor.  

Ändringsloggsikonen bör göras tydligare, förslagsvis genom att skriva 

”ändringslogg” under ikonen så att användarna hittar ändringsloggen och är 

medvetna om de senaste ändringarna. Ett sätt att uppmärksamma och 

påminna användarna om att kolla ändringsloggen kan vara att från 

förstasidan i ett luftfartygskapitel länka till ändringsloggen, till exempel 

i ”allmänt”. Att lägga in en rad ”För att se de senaste ändringarna för 

luftfartygstypen klicka här”, som en påminnelse till användarna. Ett 

förslag på hur ändringsloggen kan se ut med text finns i figur 3. Hur den ser ut i dagsläget går 

att se i figur 1.   

Det vore även bra om ett mejl gick ut till ut till alla flygplatschefer där BRI används när en ny 

utgåva ha kommit. Mejlet skulle innehålla en påminnelse att det finns en ny utgåva och att de 

bör kontrollera ändringsloggen för samtliga luftfartyg. Detta skulle vara extra bra om BRI 

endast finns i digital form då det annars är svårt för användarna att veta att det har kommit en 

ny utgåva, då det inte finns något fysiskt exemplar som visar det. För mejlhantering kan en 

mejllista skapas, dock är det viktigt att se till att den är uppdaterad. När flygplatscheferna fått 

ett mejl är det deras uppgift att vidarebefordra det till alla som berörs.  

För att göra ändringar och uppdateringar så effektivt som möjligt vore det bra om 

ändringsförslagen kunde skickas in digitalt via ett webbformulär istället för dagens 

ändringsblanketter. Webbformuläret kan vara uppbyggt på samma sätt som 
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ändringsblanketten är idag och genom ett webbformulär är det enkelt att säkerställa att all 

information har fyllts i, det går fortare att skicka och postkostnaden försvinner. När 

användaren klickar på ”skicka” kan en kopia på ändringsförslaget skickas till användaren och 

till alla andra instanser som berörs och behöver ett exemplar. Genom att göra det enklare att 

lämna ändringsförslag kommer användarnas kunskaper och åsikter om BRI fram och kan 

utnyttjas. Ett mer tillgängligt sätt att lämna ändringsförslag kan även göra att 

feedbackprocessen och kommunikationen mellan användarna och skaparna av BRI snabbare 

och mer frekvent. BRI är en digital publikation, varvid det vore enklast om ändringarna kan 

skickas in digitalt. 

Det kan även vara bra att inkludera rutinen för ändringshantering i BRI för att göra 

användarna medvetna om processen. Rutinen kan läggas till under ”Allmänt BRI”, 

”framtagning” under punkt 3 ”rutin för tekniskt godkännande av BRI”, alternativt bli en egen 

punkt. Rutinen för ändringshantering är följande:   

Blanketten ”förslag till ändring av brand- och räddningsinstruktion” som finns länkad under 

varje luftfartygstyp under namnet ”ändringsförslag” ska fyllas i och skickas in i flera kopior. 

Blanketten skickas till funktionsbrevlådan där förslagen sammanställs och bedöms av Saab. 

Saab visar de bedömda förslagen för luftfartygets materielsystem som fastställer och 

godkänner förslagen de vill se implementerade och de enskilda materielsystemen betalar för 

de uppdateringar de vill göra. När materielsystemet har godkänt ändringarna fastställs de av 

FMV (MS369), se figur 4.   

 

Figur 4. Ändringsprocessen för BRI:n.  

7.2 Insatsstöd 
Då alla deltagare efterfrågar någon form av insatsstöd och vill att BRI ska bli lättare att ta ut i 

fält kan det vara bra att undersöka vad kostnaden för läsplattor skulle bli, hur BRI ska läggas 

in och uppdateras på en läsplatta och om det är möjligt att använda en läsplatta i de olika 

miljöerna som kan tänkas uppstå. En läsplatta, eller något annat insatsstöd, skulle underlätta 

för räddningspersonalen vid en insats och ge efterfrågat stöd och hjälp. Då BRI är en digital 

publikation är det möjligt att ha den på en läsplatta, antingen genom att användarna kan ladda 

ner publikationen från en portal eller om det är möjligt för användarna att ha läsplattan 

uppkopplad mot internet (till exempel över 3G-nätet) så de kan logga in på en portalsida för 

att komma åt BRI:n.   

7.3 Bilder 
Deltagarna vill ha fler fotografier och byta ut inaktuella bilder. De vill även ha mer utförliga 

instruktioner till vissa bilder och vill att animationerna ska bli mer luftfartygsspecifika 

alternativt ersättas med videosekvenser. För att genomföra dessa ändringar krävs hjälp och 
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engagemang från användarna, de behöver skicka in ändringsförslag på vilka bilder de vill byta 

mot fotografier eller tycker är inaktuella. För att få användarna att skicka in förslag kan det 

vara bra att gå ut med information och uppmana dem att skicka in alla förslag under en viss 

period. Detta för att få in alla förslag samtidigt och sedan behandla dem.  

De animationer som inte kan spelas upp igen efter en visning bör få den möjligheten, för att 

underlätta en omvisning för användaren.  

Till vissa bilder önskas utförligare beskrivningar om tillvägagångssättet. Det skulle göra BRI 

bättre i utbildningssyfte och göra den enklare att använda överlag. För att få reda på vilka 

bilder användarna anser är för vagt beskrivna måste de lämna in sina synpunkter och ge 

ändringsförslag.  

7.4 Crash card 
Användarna vill ha mer information angående farliga ämnen på crash carden, samtidigt som 

det är viktigt att hålla dem rena och enkla. Ett sätt att ge användarna vad de vill ha är att 

skriva ut mängden av de farliga ämnena antingen i tabellen dangerous substances, som en 

egen kolumn alternativt skriva ut mängden inom parentes under risk zones.  

För att möta alla behov bör crash carden översättas till svenska och läggas in på den svenska 

delen av BRI. 

När crash carden distribueras bör de skickas sammanbundna för att minska risken att kort 

försvinner ute på stationerna. Förslagsvis sätt de ihop uppe i vänstra hörnet med en nyckelring 

eller liknande som gör det möjligt att bläddra fram och ha olika crash card som framsida 

beroende på situationen.  

7.5 Repetitionskursen 
Det är även viktigt att se över repetitionskursen i dagsläget och se till att alla frågor som finns 

i frågebanken presenteras för användaren. För att förbättra repetitionskursen kan den utökas 

med fler frågor och inkludera bilder och göra det möjligt att till exempel ordna en sekvens i 

rätt ordning genom drag-and-drop. Detta skulle göra repetitionskursen bättre i 

utbildningssyfte och inlärningsmöjligheten förbättras. Enligt Dobrovny (2003) lär sig vuxna 

främst med avseende på självtester varpå instruktionskursen är ett viktigt inslag i BRI.  

Att presentera rätta svar eller låta användaren göra om frågor han/hon svarat fel på är en 

efterfrågad utveckling. Ett förslag är att svarsstatistiken presenteras efter genomförd kurs, 

exempelvis genom att frågorna presenteras igen tillsammans med användarens svar och 

huruvida användaren svarat rätt eller fel. Om användaren hade några felaktiga svar genereras 

dessa igen och användaren får ett nytt försök att svara på dem. När alla frågor i ett set är 

korrekt besvarade kan ett nytt set genereras. En annan möjlighet kan också vara att under 

svarsstatistiken länka till de olika avsnitt som frågan berör så användaren, om han/hon vill, 

enkelt kan gå till berört avsnitt och läsa på om frågan.  

En övergripande repetitionskurs som innehåller frågor från flera olika flygplan och en för 

helikoptrar, skulle kunna läggas upp på förstasidan i BRI, en ikon bredvid 

ändringsloggsikonen, till exempel (se figur 5 för ikonförslaget och figur 8 för att se hur det 
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Figur 5. Förslag på  

ikon för den allmänna 

repetitionskursen. 

Figur 6. Förslag på  

ikon för utländska 

luftfordon.  

Figur 7. Förslag på  

ikon för 

haverirapporter.   

Utländska 

luftfartyg 

skulle se ut på BRI:ns förstasida). Kursen kan bestå av frågor från aktuella 

luftfartygs repetitionskurser som slumpas ut så det blir olika frågor mellan 

omgångarna, dock är det viktigt att först se över de befintliga frågorna och se 

till att alla frågor tydligt anger vilket luftfartyg som avses.  

Från repetitionskursen är det bra att göra fler och fungerande 

navigeringsmöjligheter. Dels vore det bra med en länk för att gå 

tillbaka till luftfartygskapitlet. På den versionen av BRI som ligger på 

Saabs intranät är hem-länken trasig, vilket bör åtgärdas så användaren kan navigera tillbaka 

till förstasidan överallt ifrån.  

7.6 Utländska luftfartyg 
Användarna behöver få tag på säker information om utländska luftfartyg 

för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och korrekt sätt, men att 

publicera den informationen i BRI är inte en bra lösning då Saab måste ta 

ansvar för informationen och att den är korrekt. En lösning på problemet 

kan vara att länka till en eller flera andra sidor som innehåller 

säkerställd information om luftfartygen. Att placera en ikon på 

förstasidan kopplad till en sida i BRI innehållandes en eller flera länkar 

och kort information om dem som skickar användarna till en sida där 

säkerställd information om de utländska luftfartygen finns, se figur 6.  

7.7 Övrigt 
Att lägga till en kryssruta uppe i högra hörnet på varningsskyltarna är ett enkelt sätt att 

underlätta för användarna att stänga ner skyltarna som skulle göra BRI mer användarvänlig 

och potentiell frustration hos användarna förhindras. När varningsskyltarna stängts ner borde 

de inte fällas ihop, utan stå utskrivna i texten, så de snabbt kan läsas om då de innehåller 

viktigt information användarna borde se hela tiden.  

Att ge olika luftfartygsspecifika tips och råd kring en procedur vore bra. Ett alternativ är att de 

olika avsnitten har en egen flik med råd som rör det avsnittet (t.ex. under räddning) alternativt 

att det finns infällda rutor med råd som går att klicka upp, tvärtom mot varningsskyltarna som 

användaren klickar ner. Rutor som användaren klickar upp kan vara ett bra sätt att inte 

presentera för mycket information på en sida, utan användaren kan klicka upp den extra 

informationen när han/hon finner det lämpligt. För att få fram dessa råd är det bra om 

användarna, samtidigt som de ger åsikter om bilder med mera även skickar in olika råd som 

de har, till exempel om en flygstol på ett visst flygplan går att fälla bak i liggande ställning 

och i vilken situation det skulle vara bra att göra det. Även att prata med olika tekniker som 

får dela med sig av sin kunskap av vad som är möjligt att göra vore bra.  

Att inkludera haveriinformation i BRI skulle gå att göra via en ikon på förstasidan. 

Haveriinformationen är allmän och kan vara bra att läsa om oavsett 

vilket luftfartyg det handlar om, och därför är det bäst att ha det 

tillgängligt från förstasidan jämfört med under det specifika luftfartyget, 

Haverirapporter 
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se figur 7. När användaren klickar på ikonen kommer han/ hon in på en sida med en lista på 

PDF-filer med till exempel haverikommissionens utredningar och övrig information om det 

finns tillgängligt.  

 BRI innehåller ingen hjärt- och lungräddningsinformation utan det lär sig räddnings-

personalen genom andra kurser. Att inkludera hjärt- och lungräddnings instruktioner i BRI är 

inte nödvändigt då hjärt- och lungräddning inte är syftet med BRI:n. Däremot vore det bra att 

trycka på räddningsaspekter i BRI och skriva att fokus bör ligga på pilot och besättning och 

till exempel skriva när under en process det är bra att se om piloten andas. Det förekommer 

till exempel väldigt sällan information om att kontrollera pilotens luftvägar och vad 

räddningspersonalen ska göra om piloten inte andas eller blöder ymnigt. Är det fortfarande 

första prioritet att stänga av motorn på rätt sätt? I tips- och råd-rutan kan det även vara möjligt 

att skriva om en specifik extrautrustning går att använda på andra luftfartyg än just det som 

talas om där och då.  

Att implementera en sökfunktion i BRI skulle underlätta för användarna att få fram den 

information de söker efter, framförallt då de använder BRI som en uppslagsbok. 

Sökfunktionen kan begränsas till att söka i ett specifikt kapitel och bör ligga uppe i högra 

hörnet, då det är en allmänt vedertagen plats för sökfunktioner.   

 

Figur 8. Förslag på ny framsida, med förklarande text under ikonerna, samt nya ikoner; allmän 

repetitionskurs, utländska luftfordon och haverirapporter.  
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Appendix I – Intervjuguide 

Informera om anonymitet och inspelning (om de godkänner). Kan avbryta när som helst. Ha 

med BRI:n?  

Bakgrund 

 Hur länge har du varit anställd? 

 Hur länge har du arbetat med brand- och räddningsarbete?  

 Vilka luftfartyg arbetar du med?  
o Av de som finns i BRI:n.  

 Vad för utbildning har du fått?  
o Användes BRIn då,  

 i dess nuvarande form eller den äldre pärmversionen? 

o Utbildningspersonal – har varit ”användare”? 

 Hur ofta har ni praktisk träning?  
o Har du nytta av instruktionen i samband med det? 

 

Användning 

 På vilket sätt använder du BRI:n?  
o Utbildningssyfte, läser pärm till pärm, eller mer som en uppslagsbok? 

o Skulle du vilja ha möjligheten att ta med dig BRI:n ut på fältet? 

o Ta fram BRIn och de visa?  

 Hur ofta använder du dig av den interaktiva instruktionen, tittar i den? 
o Är den bra som uppslagsverk? 

 Beskriv din uppfattning, rent allmänt kring instruktionen.  

o Vad är bra  

o vad är dåligt 

o vad föredrar du, pärm-versionen eller nya interaktiva versionen 

o  saknas något, Information, funktionalitet, … ? 

 Varningsskylten som kommer upp, vad tycker du om den?  
o Läser du den?  

o Vid första användningen, förstod du att den försvann genom att klicka på den? 

o Hur stor vikt lägger du på varnings-, OBS-, och anmärkningsskyltarna? 

 Är de tillräckligt tydliga, uppmärksammas de?  

 Hur upplever du att bilderna fungerar?  
o Är det lätt att utifrån texten hitta den del i bilden som texten beskriver? 

o Är de tydliga/ lätta att förstå?  

 Vad tycker du om animationerna i instruktionen? 
o Är de tydliga? 

o Är de nödvändiga enligt dig (eller hade vanliga, statiska bilder fungerat lika 

bra?) 

o Vill du ha fler eller färre animationer? 

 Och på vad i så fall?  

 Vilka vill du ta bort? 

 Lär du dig något av instruktionen?  

o Är det enkelt att applicera kunskapen från instruktionen i praktiken?  
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Crash card 

 Hur upplever du dem? 

o Är de röriga, läser vänster till höger, uppifrån och ner, men ordningen på 

korten är inte så. 

 Är de användbara? 
o Om det skulle uppstå en situation, tror du att du skulle kolla på dem?  

o Kan vara bra som stöd, att veta att man har dem även om man inte använder 

dem kanske?  

o Användes de i praktiska övningar? 

Repetitionskursen 

 Vad tycker du om repetitionskursen? 
o Använder du den? 

 Känns frågorna i den relevanta och viktiga för uppgiften? 
o  Eller bör frågorna vara riktade åt ett annat håll?  

 Önskar du att den såg ut på något annat sätt, saknas något? 

o Tex feedbacken som finns i repetitionskursen, skulle du vilja att den 

förbättrades?  

Uppdateringar sker 4 gånger/år: 

 Går det snabbt/långsamt för uppdateringar att bli synliga i instruktionen? 

 Finns det något som kan förbättras? 

 Märker du om det har skett några förändringar?  

o ”Snabbfunktion” för att visa ändringarna, behövs det?  

  

Övrigt 

 Finns det något annat som vi inte har pratat om som du skulle vilja ha med i 
instruktionen?  

 


