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Luftstridsskolan upplever problem med deras digitala resurser eftersom 
de saknar överblick och vet inte hur studerande använder dessa. Infor-
mationsarkitektur är ett område som bemöter dessa problem och dess 
metodiska ramverk kommer i detta arbete att användas för att kartlägga 
resurser, se hur dessa används och slutligen skapa en ny struktur att pre-
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 Informationsarkitektur för militära piloter

1 Inledning 
Ansvariga på luftstridsskolan upplever att det finns problem med hur 
studerande hämtar information. I dagsläget är många av skolans resurser 
uppdelade på olika plattformar där en del information hämtas på in-
tranätet medan annan hämtas på webbsidor och ytterligare information 
hittas i mappar och böcker. Mellan dessa kategorier är information ock-
så brett uppdelat och det är inte enkelt för de studerande användarna att 
få en överblick och kunna navigera och hitta information som är rele-
vant för deras studier. Mycket information studerande måste lära sig är 
inte enkelt nåbar och det är inte tydligt för de undervisande vilka resurs-
er de studerande nyttjar. Här vill de se förbättring och göra det lättare 
för studerande att kunna nå information som är relevant för dem och få 
en klar bild av vilka resurser som används och hur. 
  
Informationsarkitektur är ett område som bemöter detta problem och 
erbjuder ett teoretiskt ramverk för att organisera och skapa struktur i 
informationssystem. Med hjälp av ramverkets metoder ska deras nu-
varande informationsmiljö kartläggas och utvärderas för att se hur den 
kan förbättras. Produkten av arbetet kommer främst att vara en kartläg-
gande analys av det nuvarande systemet och ett sekundärt mål har varit 
att utifrån analysen skapa förslag på en ny informationsstruktur. 

Inom informationsarkitektur råder det delad uppfattning om hur starkt 
olika etnologiska metoder är kopplade till området (se 5.2 för diskus-
sion). Arbetet bidrar till denna diskussion genom att undersöka vilka 
metoder som är rekommenderade och vanligt förekommande bland lik-
nande arbeten samt att applicera förekommande metoder och utvärdera 
resultatet från dem. På detta vis kan arbetet ses som en fallstudie med 
ett specifikt kontext hellre än en studie av en mer generell karaktär. 

1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet i denna studie är att kartlägga nuvarande informationskällor samt 
att skapa en prototyp utifrån resultatet av kartläggningen. Syftet har bru-
tits ned till följande frågeställningar: 
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• Hur ofta och på vilket sätt används dessa resurser i användarnas 
arbetsmiljö?  

• Vilka resurser eller informationskällor finns att tillgå? 
• Hur kategoriserar användarna den information de har tillgång 

till? 
• Hur kan frågorna ovan hjälpa i presentationen av information-

skällor? 

Arbetet avgränsas genom att främst utvärdera studerande flygpiloter 
men även utbildade flygpiloter och inte helikopterpiloter eller andra 
närvarande inom organisationen. Ett förslag på omdesign ska heller inte 
vara knuten till den specifika informationen utan kunna uppdateras och 
på annat vis manipuleras.  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2 Teoretisk bakgrund 
I nedanstående kapitel beskrivs de begrepp och teorier som har bety-
delse för förståelsen av de frågeställningar som studien innefattar. 

I dagens informationssamhälle är det viktigt för användare att enkelt 
kunna hitta vad de söker online. Rosenfeld och Morville (2006) 
beskriver hur 42 % av gångerna personer lämnar en sida eller missly-
ckas med deras mål på en sida är det på grund av svårigheter i att söka 
och hitta. De estimerar också att förlusten i produktivitet från dåligt or-
ganiserade intranät årligen orsakar en förlust på omkring 100 miljarder 
amerikanska dollar. För att undvika denna förlust och för att minimera 
frustration hos användaren är det viktigt med väl strukturerade sidor 
som gör det enkelt för användare att kunna uppfylla sina mål och ge 
dem en känsla av enkelhet. Till grund för detta ligger att sidan är struk-
turerad på ett logiskt vis som inte kräver inlärning av användaren utan 
det är sidan som ska vara anpassad för användaren och stödja denna i 
sitt sökande. 

2.1 Informationsarkitektur  
Att sortera information är en gammal företeelse. 660 år f.Kr hade den 
syriska kungen sina lertavlor sorterade enligt ämne och 330 år f.Kr var 
bibliografin hos biblioteket i Alexandria 120 skriftrullar lång (Rosenfeld 
& Morville, 2006). Att sortera information gör det avsevärt mycket en-
klare för personer som söker något att finna det och det är vad bib-
liotekarier har i uppgift på bibliotek. Informationsarkitekter har samma 
uppgift för webbsidor men eftersom webbsidors syfte skiljer sig (pre-
senterar multimedia, säljer produkter, faciliterar samarbeten, osv.) skil-
jer sig även uppgifterna för en informationsarkitekt från de av en bib-
liotekarie. 

2.1.1 Definition 

Att definiera informationsarkitektur (hädanefter IA) gör Rosenfeld och 
Morville (2006) genom 4 punkter som, från engelska till svenska, över-
sätts till: 
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• Den strukturella designen av miljöer med delad information. 
• Kombinationen av organisation, märkning, sökning och naviga-

tionssystem inom intranät och webbsidor. 
• Konsten och vetenskapen om att forma informationsprodukter 

och upplevelser för att stödja användbarhet och för att göra det 
enklare för användare att hitta vad de söker. 

• En växande disciplin och ett växande sammanhang av praxis 
som fokuserar på att använda principer från arkitektur och de-
sign till det digitala landskapet. 

Den långa och komplexa definitionen menar författarna speglar prob-
lemet med att designa bra webbsidor och problemen inneboende i språk 
och representation (Rosenfeld & Morville, 2006). De liknar problemet 
med design vid problemet med att en författares avsedda mening aldrig 
upplevs på fullständigt samma sätt av olika läsare. 

Rosenfeld och Morville distingerar vidare de intressanta områdena en-
ligt huvudkategorierna nedan. 

Information är skild från arkitekturen och består i data av olika former 
(exempelvis mjukvara, bilder och dokument). Information inkluderar 
även metadata som är all beskrivande information om informationen.  

Strukturering, organisering och etikettering är vad information-
sarkitekter gör bäst. Strukturering är att avgöra vilken skala av informa-
tionen som är lämplig för vilken nivå och att avgöra hur dessa ska relat-
era. Organisering är att gruppera dessa komponenter i meningsfulla och 
distinkta kategorier. Etikettering är att namnge dessa kategorier samt de 
navigationsrelaterade länkar som leder fram till dem. 

Sökning och hantering är båda viktiga för övergripande användbarhet. 
Upptäckbarhet är särskilt kritisk eftersom om en person misslyckas med 
att finna vad den söker på sidan så har sidan misslyckats. Hantering är 
viktigt på det sättet att företags mål måste vägas mot användares och här 
är bra innehållshanterare och tydliga policys viktigt. 
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Konst och vetenskap kombineras i IA. Vetenskaper så som människa-
datorinteraktion och etnografi bidrar till rigorösa metoder för att utröna 
användarbehov och användarbeteenden vilket leder till anpassningar 
och förbättringar i webbsidor. Men IA kommer aldrig att fullkomligt 
kunna reduceras till siffror på grund av ämnets komplexitet och ambigu-
itet. Informationsarkitekter kommer behöva förlita sig på erfarenhet och 
intuition vilket är konsten i området. 

Det ovan är de grundläggande koncepten att ha i åtanke vid informa-
tionsarkitektur. Det är samtidigt väldigt viktigt att anpassa materialet till 
de användare som kommer att bruka informationen. 

2.1.2 Användare 

När en webbsida skapas är det viktigt att ta hänsyn till sidans användare 
och deras mål. En tidig distinktion att göra är mellan en användare som 
söker ett specifikt svar och en användare som vill lära sig mer om ett 
ämne (Rosenfeld & Morville, 2006). I en kontext där användare exem-
pelvis ofta söker ett telefonnummer är det vettigt att inkorporera och 
tydliggöra en sökfunktion medan om användare ofta besöker webbsidan 
för att lära sig hur man utvecklar en app så kanske någon form av steg-
för-steg-handledning är lämplig eller att man möjliggör för kategorisk 
genomögnande. 

Det är två vilt skilda beteenden att söka efter fakta eller produkt man vet 
finns, och att söka efter något en inte känner till lika konkret (Rosenfeld 
& Morville, 2006). Att tidigt utröna vilken typ av beteende användare 
har kan hjälpa avgöra vilken typ av vidare undersökning som är nöd-
vändig eller peka åt var mer resurser behövs för att utveckla webbsidan. 

Användare har som sagt sällan en perfekt formulerad fråga de vill ha 
svar på. En sökning på ett intranät kan börja med exempelvis ”affärsre-
sor” och efter lite läsning och ett par sökningar till kan användaren sluta 
med en mer specifik sökning så som ”traktamente, Timbuktu” eller (om 
sidan stödjer den interaktionen) med ett mail till ”Biff”, vilket figur 1 
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visar. Poängen är att för varje steg i sökningen kan sökningen förändras 
vilket illustreras i figur 1 nedan. 

!  
Figur 1. Exempel på hur en sökning utvecklas över flera iterationer samt exempel på 
andra möjliga vägar (anpassad från Rosenfeld & Morville, 2006). 

Ett annat sätt att visualisera detta är ”bärplockarmodellen” i figur 2. 
Den är lika simpel men illustrerar hur stökig en sökning är och hur re-
flekterande tankar påverkar de olika iterationerna av en sökning och vad 
det ger för resultat. 
 

Figur 2. Exempel på hur ”bärplockarmodellen” ser ut (anpassad från Rosenfeld & 
Morville, 2006). 
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”Bärplockarmodellen” är mer verklighetstrogen på det sättet att den vis-
ar stökigheten i en sökning och om den representerar användare väl bör 
sätt att enkelt hoppa mellan sökning och genomögnande implementeras 
(Rosenfeld & Morville, 2006). Ett exempel på hur detta kan se ut är på 
webbsidan reddit. 

!  
Figur 3. Sökspecifikationer som även går att genomögna. 

I figur 3 ser man hur en användare kan göra en sökning som resulterar 
dels i resultat som går att genomögna (nedre delen av bilden) och dels 
så kan man snäva av sökningen till specifika ”subreddits” (under sökru-
tan) som dessutom är presenterade så att de går att genomögna. Nedan 
visar figur 4 hur det ser ut om en snävar av sökningen till endast ”r/
norge”. 
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Inom intranät och portaler kan man hitta ett annat beteende (Rosenfeld 
& Morville, 2006). Där är det ofta så att användare först måste välja 
mellan flertalet olika undersidor. Denna genomögning kan exempelvis 
resultera i två olika sidor användaren sedan utför vidare sökningar inom 
och dessa två steg kan sedan skilja sig från varandra på det tidigare 
diskuterade sätten. En annan faktor som påverkar hur en bör strukturera 
webbsidor och tjänster är den verkliga miljön vilket Resmini och Rosati 
(2009) tar i hänseende genom ubikvitära ekologier. 

2.2 Ubikvitära ekologier 
”Ubiquitous ecologies” på engelska kan översättas till ubikvitära ekolo-
gier och termen kommer från en artikel där författarna understryker vik-
ten av hur omgivning och en blandning av medier påverkar informa-
tionsarkitektur (Resmini & Rosati, 2009). De menar att användare idag 
inte bara växlar sin uppmärksamhet mellan de olika medierna som finns 
på skärmen utan användare hoppar dessutom konstant mellan den fy-
siska världen och den digitala. En ekologi som exemplifieras är den av 
ett modernt banksystem (Resmini & Rosati, 2009). En bankkund kan nå 
samma tjänst mellan många olika medier. Den kan få information om 
sitt saldo dels genom sin telefon, dels genom att besöka banken och dels 
genom webbsidor. 

Den här typen av korsmodalitet artar sig också på andra sätt och Resmi-
ni och Rosati (2009) lyfter ett exempel från en italiensk artikel där 65 % 
av sökningarna med en specifik sökmotor uppgavs vara för att söka vi-
dare information från en reklam uppmärksammad i tv, radio eller tid-
ningen. Ett annat exempel av korsmodaliteten är hur användare kan 
påbörja ett dokument på telefonen och sedan fortsätta att arbeta med det 
vid datorn. 

Det har argumenterats för hur den nya användningen av internet och 
mikrodatorer kommer kräva en skarpare fokus på användares uppmärk-
samhet och mentala bemödande vid utformandet av informationssystem 
(Marchionini, 2004). Detta förhållningssätt påverkar starkt hur man ser 
på informationshämtning och hur man ska förhålla sig till gammal prax-
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is samt skapa ny. Det har också implikationer för IA som fält och 
Resmini och Rosati (2009) menar att det bör vidgas till att inkludera 
fysiska miljöer samt tillgodose växlandet mellan olika mediala kontex-
ter. För att tillgodose dessa punkter krävs god metodologi. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs de konkreta metoder som använts för insamling 
av data. All data från dessa har anonymiserats och godkänts av delta-
garna som iterativt har tagit del av varje enskilt underkapitel genom den 
skrivande processen. Dessutom har de ingått i informerat samtycke där 
varje deltagare inför varje möte har blivit informerad om dels arbetets 
storskaliga mål samt målet med det specifika mötet och att deltagande 
är frivilligt och återkalleligt. 

God metodik för IA är den som ger känsla för vad användare söker, vad 
de har för behov och ger insyn i deras sökbeteende (Rosenfeld & 
Morville, 2006). Metodik med rötter i etnografi (så som olika typer av 
observationer och intervjuer) kan användas för att ge inblick i hur an-
vändare beter sig i naturliga miljöer och ger möjlighet att i kontexten 
fråga om anledningar till olika beteenden. Förståelsen för användarna 
som kommer av detta förenklar arbetet med att avgöra och prioritera 
vilka arkitekturella komponenter som är användningsbara (Rosenfeld & 
Morville, 2006). 

3.1 Förstudie 
Under denna rubrik redogörs de två metoderna som användes för inter-
vjuer och analys av dessa. 

3.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att få en preliminär överblick och för att kunna utföra en mer dju-
plodande undersökning gjordes en förstudie i form av intervjuer. 
Förstudiens mål var att ge en bild av vilka resurser de studerande an-
vänder, att få en initial inblick i verksamheten (Boutelle & Sinha, 2004) 
och att observera hur omgivningen används av de studerande. Frågorna 
och deras ämnen utgick dels ifrån etablerad IA (den av Morville & 
Rosenfeld) där frågor så som om de hittar informationen snabbt och hur 
de når de resurser de vill åt kan ge inblick i problem med den nuvarande 
arkitekturen. Parallellt ställdes frågor rörandes IAUE (Information-
sarkitektur i ubikvitära ekologier; se 2.2) där miljön och helhetsup-
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plevelsen tas i hänseende. Ett par sådana var ”Vad ser du till att ta med 
dig inför plugg?” och ”Knyter undervisningstillfällen an till det material 
ni använder?” (se bilaga 1 för komplett intervjumall). 

Semistrukturerade intervjuer är en väl använd metodik inom olika typer 
av kvalitativa undersökningar (Blandford, 2014). Den används främst 
för att utröna personers upplevelser men kombinerat med observation 
ges en fyllig inblick i personers praxis (Blandford, 2014). För att undvi-
ka självrapporteringsfel bads personer utföra relevanta uppgifter, så som 
att starta och söka i ett särskilt dokument, samtidigt som frågor kring 
detta ställdes. 

I enlighet med Blandfords beskrivning (2014) framställdes en inter-
vjuguide (se bilaga 1) som såg till att de intressanta områdena täcktes. 
Intervjuerna utfördes flexibelt och bjöd in intervjudeltagare att utveckla 
de punkter som de tycker är viktiga genom att försöka uppmuntra till att 
ge utförliga svar. Intervjuledaren ansträngde sig för att lyssna aktivt, 
inte vara dömande och att ställa öppna frågor där intervjudeltagaren fick 
chans att inverka på samtalet och delge information relevant för denne 
(Wilson, 2014). 

De utförda intervjuerna drog inspiration från kontextuella intervjuer 
som beskrivs på den statliga webbsidan usability.gov (2015) och av 
Raven och Flanders (1996) genom att be deltagare att ta med det mater-
ial de använder vid sina vardagliga studier. Dessutom utfördes inter-
vjuerna i deras arbetsmiljö, det vill säga i ett studierum med soffor och 
flera datorer. Genom detta uppmärksammades den ubikvitära ekologin 
genom vilka verkliga och digitala verktyg de använder och hur datorer 
används i samverkan med annat material. 

Förstudien utfördes genom semistrukturerade intervjuer och använde 
öppna frågor för att få en övergripande bild av resurserna och hur de 
används. De två intervjuerna utfördes i ett studierum, tomt på andra per-
soner, direkt efter varandra och varade ungefär 1 timme och 30 minuter 
vardera. Intervjuerna spelades inte in för att värna om tid utan anteck-
nades istället. I enlighet med Wilson (2014) sammanställdes resultatet 
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sedan direkt efter intervjuerna (ungefär 2 timmar efter) och analyserades 
med tematisk analys. Valet av analysmetod gjordes i strävan om att få 
en stark bekantskap med materialet och för att tydligt visa vad som är 
viktigast för användarna. 

3.1.2 Tematisk analys 

Tematisk analys användes för att analysera det färdiga datasetet från in-
tervjuerna, vilket Blandford (2014) föreslår. Datasetet bestod i detta fall 
av intervjuanteckningar som transformeras till koder. Koder definieras 
som egenskaper av data som verkar intressanta för analytikern och som 
hänvisar till det mest basala element av rådatan som meningsfullt kan 
utvärderas. 

Codes identify a feature of the data (semantic content or latent) that ap-
pears interesting to the analyst, and refer to ‘the most basic segment, or 
element, of the raw data or information that can be assessed in a mean-
ingful way regarding the phenomenon’ – Braun & Clarke (2006) som i 
sin tur citerar Boyatzis (1998). 

Braun och Clarke (2006) har listat 6 steg vilka följdes i användandet av 
denna metod. 

1. Bli bekant med datan genom att läsa om den och notera idéer 
som dyker upp under processen. 

2. Skapa initiala koder genom att systematiskt koda och sammanslå 
relaterande koder. 

3. Sök teman och samla koder till potentiella teman. 
4. Se över teman och se om de passar datan och de skapade koder-

na. 
5. Namnge teman och se vilket övergripande narrativ datan ger. 
6. Producera rapporten och reflektera över teman och narrativ, och 

använd exempel för att illustrera teman. 

I enlighet med Blandford (2014) analyserades datan med frågeställnin-
gen i åtanke för att erinra den information som är relevant för arbetet 
istället för att analysera datan från ett opartiskt perspektiv. För att 
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besvara den mer objektiva delen av frågeställningen användes mer sys-
tematisk metodologi så som innehållsinventering (se 3.2 nedan). 

3.2 Innehållsinventering 
Rosenfeld & Morville (2006) hänvisar till Veen (2012) för sin re-
dogörelse av innehållsinventering (eng. ”content inventory”). Syftet 
med processen är att kartlägga och ge en fullständig presentation av 
webbsidors innehåll. Detta används sedan vidare i kortsorteringen (se 
3.4) för att anpassa hemsidan till dess nuvarande innehåll. 

I enlighet med den process beskriven av Veen (2012) formades ett ark 
innehållandes ägare och driftsansvarig, titel på en resurs, dess URL (om 
tillgänglig), information om dess dokumenttyp, föräldrar (varifrån man 
måste navigera), ämnesområde och nyckelord, om resursen är nöd-
vändig (ja eller nej), beskrivning, anteckningar och om en måste ansluta 
via intranätet eller inte. Detta ark fylldes tillsammans med två lärare på 
flygskolan och förlitar sig på deras kunskap om tillgängliga resurser 
som antas var större än den av studerande eftersom de har varit delaktig 
i val rörandes dessa. 

Arket är skapat utifrån Nichols ark för innehållsinventering (2010) men 
har uteslutit en del innehåll som inte var relevant för projektet. Mer om 
det resonemanget finns i diskussionsdelen 5.1.2 och all data från inven-
teringen finns i bilaga 2. För att skapa en uppfattning om hur dessa kart-
lagda resurser används och sorterades utnyttjades först CUTA (se 3.3 
nedan) och sedan kortsortering (se 3.4). 

3.3 CUTA 
För att designa ett gränssnitt som stödjer användare i deras uppgifter 
måste en förstå hur användarna faktiskt jobbar. Till detta finns det mån-
ga typer av uppgiftsanalyser. Ett simpelt, lättanvändligt och en-
gagerande alternativ är CUTA. CUTA står för ”Collaborative Users’ 
Task Analysis” och kan på svenska översättas till uppgiftsanalys för 
samverkande användare. Lafrenière (1996) beskriver metoden nedan: 
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[CUTA] … is one of the most inexpensive ways to perform quality task 
analysis and to understand how users work. – Lafrenière (1996) 

Hur denna metod applicerades i detta arbete var genom att ge användare 
en uppsättning CUTA-kort med illustrationer som visar användare ut-
förandes uppgifter de själva gör i vardagen. Korten finns i två olika kat-
egorier där den ena kategorin innehåller objekt från arbetsplatsen medan 
den andra kategorin består av objektlösa kort. Objektlösa kort kan vara 
där personer interagerar med varandra i ett informellt möte eller där en 
person står för sig själv och tänker. Den här typen av mer öppna kort har 
visat sig ge resultat som är svåra att komma åt med mer explicita under-
sökningar (Lafrenière, 1996). Därtill fanns blanka kort för att kunna 
tillgodose oförutsedda situationer. 

Analysen utfördes genom att vid 2 tillfällen ge de, vid varje tillfälle, 3 
deltagande studerande piloter samma uppsättning kort. Målet för dem 
var att organisera dessa i den ordning de vanligtvis arbetar. Det hela 
öppnades med att analysledaren förklarade syftet som är att skapa 
förståelse för hur de arbetar för att kunna skapa ett passande gränssnitt. 
Det förklarades också hur det kommer gå till, i vilka steg och att det kan 
att ta uppemot 2 timmar, information som hjälper deltagare att fokusera 
på uppgiften (Lafrenière, 1996). 

Därefter följde det första deltagande momentet där deltagarna fyllde i 
beskrivningen på CUTA-kortet och lade dem i mitten av bordet. Efter 
det placerades korten i den ordning de sker och för att indikera att flera 
händelser kan följa en annan placerades de vid sidan av varandra. Efter 
det följde det sista steget där användare fick fylla i detaljerna på korten 
om tidsspann och frekvens och fortsätta att skapa egna kort. När korten 
låg i ordning lästes de upp av deltagare för att på så vis intyga ordnin-
gen och innehållet. Efter detta fick deltagarna göra en gemensam kort-
sortering (se 3.4 nedan). 

3.4 Kortsortering 
Kortsortering (eng. ”card sorting”) är en metodik för att se hur personer 
kategoriserar innehåll på hemsidor. Det kan variera väldigt mycket per-
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soner emellan hur de kategoriserar information och syftet med kortsor-
tering är att få en förståelse för detta (Spencer, 2009) som man kan an-
vända i utformandet av en ny hemsida. Därför är det viktigt att utnyttja 
de faktiska användarna vid sorteringen eftersom det är deras uppfatt-
ningar och idéer som är intressanta då det är de som kommer att använ-
da webbsidan. I detta fall är det de studerande piloterna och därför har 
dessa utfört kortsorteringen. 

Spencer (2009) listar 7 steg i metoden som följdes i detta arbete: 

1. Bestäm vad du vill få ut från undersökningen. 
2. Bestäm detaljerna i metodiken. 
3. Välj innehåll. 
4. Välj och bjud in deltagare. 
5. Utför kortsorteringar med deltagare och insamla datan. 
6. Analysera datan. 
7. Tillämpa datan i projektet. 

De två andra analysmetoderna gav inblick i hur användare arbetar och 
hur deras miljö ser ut. Denna metodik användes för att se hur användare 
organiserar information och att använda det för den faktiska informa-
tionsarkitekturen på prototyp-sidan. Resultatet från denna analys gav ett 
par förslag på hur prototypen bör organiseras för att tillgodose använ-
dares förväntningar och indikerade en särskilt vanligt förekommande 
typ av kategorisering. Metoden gav också förslag till termer och etiket-
ter att kategorisera innehållet efter. 

Det användes en öppen kortsortering (Spencer, 2009) vilket betyder att 
användarna själva bestämde vilka kategorier som skapades. Det valdes 
eftersom innehållet i de olika resurserna inte kan ändras men kategoris-
eringen av innehållet är möjligt att ändra på. Deltagarna ombads tänka 
på hur de skulle vilja se innehållet organiserat på en hemsida och arbe-
tade därför med detta i åtanke. Detta för att prototypen skulle anpassas 
efter deras förväntningar.  
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I enlighet med Spencers rekommendationer (2009) så skapades korten 
från de webbsidor som uppmärksammades i innehållsinventeringen 
samt med några fysiska resurser som uppdagades i förstudien. Korten 
bestod alltså av titlar på resurser deltagarna var bekanta med. Vissa av 
korten var ambivalenta och refererade till resurser som går att hitta on-
line men som de själva förvarar i mappar, till exempel FOM (Flygopera-
tionell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg). 

Deltagarna i kortsorteringen var de pilotstuderande som använder de 
rådande systemen idag och som är de avsedda användarna av proto-
typen vilket är i enlighet med Spencers rekommendation om att man ska 
arbeta med de faktiska användarna (2009). Deltagarna utförde uppgiften 
i två separata grupper om tre och resonerade tillsammans om rimliga 
sorteringar. Sorteringen tog inte mer än 15 min för endera grupp. 

3.5 Validitet 
För att säkerställa resultatens validitet så har varje resultatdel skickats 
till projektmottagarna och deltagarna för att godkänna och lyfta tankar 
kring materialet. Det är i enlighet med Creswell (2013) som understryk-
er det som en av de viktigaste aspekterna i kvalitativ forskning. 
Creswell beskriver hur det är just analyserna och dess tillhörande termi-
nologi som är det viktigaste att få validerad genom denna så kallade 
deltagarkontroll (eng. ”member checking”). 

Arbetets validitet styrks dessutom genom överlappande metodik. CUTA 
och kortsortering ger överlappande resultat vilket styrker det samman-
lagda resultatet. Att resultatet från kortsorteringen används i prototypen 
och att båda resultat kontrolleras av deltagare ger också god trianguler-
ing och validitet. CUTA överlappar även med innehållsinventeringen 
vilket tydligt klargjordes genom att CUTA lyfte en mjukvara in-
nehållsinventeringen missade, vilket även intervjuerna gjorde. Sedan är 
det också lyckosamt att mottagarna är desamma som användarna vilket 
leder till direkt feedback från användarna. 
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För att öka validiteten av de teoretiska antaganden arbetet stödjer sig på 
användes, när möjligt, flera författare för att källtriangulera. Intervjuer-
na utfördes i elevernas studierum vilket gav möjlighet att observera de-
ras faktiska arbetsmiljö vilket ger bättre ekologisk validitet än vad en 
dekontextualiserad intervju skulle ha gjort. Det kom till användning vid 
utformandet av prototypen. 

3.6 Prototyp 
Under denna rubrik kommer metoderna för att framta en prototyp re-
dogöras. 

3.6.1 Blåkopia 

Rosenfeld och Morville (2006) beskriver det första steget efter att ha 
slutfört undersökningar som att skapa en blåkopia. Blåkopian ska re-
dovisa relationerna mellan webbsidor och andra komponenter som utgör 
innehåll samt fungera som en kondenserad karta för webbutvecklare och 
användare. En blåkopia är det första steget till att skapa en mer formell 
struktur och på förhand pröva olika sätt att organisera innehållet. 

Olika ansatser till skapandet av blåkopior kan ge olika resultat och i det-
ta arbete användes en bottom-up-ansats där man med direkt hänseende 
till innehållet skapar en passande struktur (Busch et al., 2005). Det be-
tyder att blåkopian började med att bunta ihop resurser och forma kate-
gorier med grund av resultatet från kortsorteringen. Den här typen av 
kategorisering menar Rosenfeld och Morville (2006) skapar en form av 
databas som stödjer både explorativa sökningar samtidigt som personer 
som vet vad de söker kommer ha enkelt att hitta. Det är också praktiskt 
att ha den typen av specifikation innan lösningar börjar skissas. 

3.6.2 Skissning 

Tidwell (2011) beskriver att efter användartester är gjorda och man har 
analyserat resultaten följer skissningsprocessen. Detta säger Tidwell 
(2011) är viktigt att göra i förhållande till informationsarkitektur där det 
finns mycket att hämta angående hur information bör struktureras på en 
webbsida. Exempelvis lyfter hon ett flertal sätt man kan organisera en 
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sådan simpel sak som en lista. Goodwin beskriver hur skissande går ut 
på att tidigt i designarbetet utforska olika designval (2009). För att göra 
detta understryker hon vikten av att skissa ner många olika idéer och 
inte lägga ned mycket tid på detaljerna. Istället ska idéer låtas divergera 
för att senare utvärderas. Då kan man sedan försöka inkorporera idéer 
från alla olika skisser och då sammanfogas förhoppningsvis idéer från 
ena änden av skissandet som kanske inte hade uppstått i den andra än-
den. 

Arvola (2014) redogör för utvärderingen av skisser med hjälp av plus- 
och minus-listor samt att man på skisserna tydligt markerar designbeslut 
med utropstecken och kommenterar problematik med frågetecken. 
Dessa konventioner har följts under skissandet vilket finns att se i resul-
tatet (se 4.5.2). 

Skisserna har sedan utgjort grunden för prototyperna som skapades med 
konstant tillbakablickande på dessa. 

3.6.3 Gruppdiskussion 

Avstämningen strukturerades som en gruppdiskussion för att validera 
designen mot mottagarnas och testades mot 3 relevanta uppgifter. Detta 
i enlighet med Rogers et al. (2011) som beskriver hur denna ansats är att 
föredra när ny design ska presenteras och en vill samla dessa första in-
tryck. Gruppdiskussionen utfördes tillsammans med de två lärare som 
även deltog i innehållsinventeringen (se 5.1.6 för diskussion). Deltagar-
na utförde de tre uppgifterna i ordning ”Öppna dokumentet FOM”, 
”Öppna nyheter” och ”Lägg till nytt bokmärke” och efter det följde en 
diskussion mellan alla närvarande. Efter att alla prototyper var re-
dovisade följde ett mer generellt samtal under vilket alla prototyper 
växlades emellan.  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4 Resultat och analys 
Detta kapitel innehåller de resultat som framkommit och följande 
analyser av dessa. Resultatet under 4.1 Förstudie är en summering av de 
teman som framställdes från den tematiska analysen från de semistruk-
turerade intervjuerna. Dessa teman är Mapp, Intranät, FOM, AOM, 
Landning, Schema/Planering, Vid studerande, Kommunikation, och 
Övrigt. Teman redogörs fullständigt för i bilaga 1. Vidare redogörs re-
sultatet från varje analys följt av resultatet från prototypen och varje en-
skilt steg i arbetet på den. 

4.1 Förstudie 
De semistrukturerade intervjuerna (se 3.1) tyder på att eleverna har stort 
fokus på ett fåtal informationskällor. I centrum står deras personliga 
mapp med FIN (Flyginstruktion) och FOM vilken är ett gott stöd till att 
förbereda sig inför specifika flygningar. FIN innehåller en beskrivning 
av varje flygning (cirka 150 stycken) som ska göras och är organiserad 
så att man kan följa den stegvis samtidigt som den refererar till mer de-
taljerade beskrivningar av hur flygningar ska gå till i bilagor och rele-
vanta regler i FOM:en. FOM:en är ett långt dokument som uppdateras 
kontinuerligt och de två intervjuade hade båda själv gjort en nedkortad 
variant (båda tog bort regler för civila flyg) på omkring 20 sidor att för-
vara i deras mapp. På detta vis fick de tillfälle att gå igenom materialet 
som är återkommande genom hela den studieverksamma perioden. De 
digitala resurserna verkar inte ägnas lika mycket tid i de flesta moment, 
med undantag för enstaka kurser som har haft obligatoriska undervis-
ningsmoment på intranätet. FOM:en återfinns online och hålls uppdat-
erad där. Ofta används denna för att det är ”enklare att slå och söka” i 
den PDF:en än vad det är att söka igenom ett utskrivet dokument. 

FIN innehåller dessutom bilagor som också förvaras i mappen och som 
hänvisas till från de olika flygningarnas beskrivningar. De kan exem-
pelvis vara förklaringar till olika flygformationer eller hur en särskild 
vändning utförs. För mer än ett år sedan sades FIN inte vara lika peda-
gogiskt skriven men i dagsläget är den mycket enklare att använda. 
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AOM (Aircraft Operating Manual Handbok) är ytterligare en mapp med 
information från flygplanstillverkaren. Eleverna använder kanske främst 
checklistan från denna vilken kopieras till deras knäliggare (liten pap-
perssamling som spänns fast på låret). Checklistan är rutiner och kon-
troller som måste utföras i rätt ordning innan start och som de kan utan-
till. Det finns även en nödchecklista som snabbt går att navigera efter 
vanliga problem. Denna studeras också in för att kunna agera snabbt 
ifall det skulle behövas. AOM:en innehåller även mer detaljerad infor-
mation om hur planet fungerar. Denna studeras på egen hand och 
beroende på omständigheterna studeras olika delar olika mycket i olika 
perioder. Om planen till exempel har börjat få problem med ett särskilt 
instrument så läggs mer fokus på det i AOM:en eller om det är flyttsä-
song för fåglar så tillägnas mer tid för att studera de delarna i AOM:en 
som relaterar till det. 

Knäliggaren innehåller även info om de olika landningsbanorna i 
Sverige, om vilka typer av landningar som är tillåtna och beskrivande 
bilder av utskrivna landningsbanor med mera. Denna information upp-
dateras och det är flygplatsernas uppgift att skicka ut den senaste infor-
mationen. Eleverna kan sedan se om en ny uppdatering har kommit på 
samma plats de kan se flygschemat och där hämta ut den nya 
”plåten” (bilder över landningsbanan) för att kopiera upp själva. Det är 
deras eget ansvar att hålla sig uppdaterad. Denna information uppdat-
eras årligen och finns också att tillgå via Luftfartsverket. Ra-
diofrekvenser att kommunicera på förvaras också i knäliggaren. 

Mycket av studiematerialet ges ut i samband med undervisningstillfäl-
lena och då i form av utskrifter eller läshänvisningar till utdelad litter-
atur. Under undervisningstillfällena framgår det muntligt vad som är 
viktigt att studera men inför en överlevnadskurs avgjorde en inter-
vjudeltagare vilka teoretiska förberedelser som var relevanta genom att 
läsa ordern på kursen som denne nådde genom mail. 

Det material som delas ut vid undervisningstillfällen verkar oftast vara 
ganska fristående och inte referera till material online samtidigt som det 
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sällan verkar kräva vidare efterforskning online. Föreläsningspresenta-
tioner återfinns ofta på intranätet men hur pass mycket dessa används är 
oklart och det varierar mellan lärare och moment huruvida de faktiskt 
laddar upp detta eller ej. Intranätet och dess tillhörande mappstruktur 
delas av hela försvaret och därför måste vissa presentationer censureras 
innan de uppladdas. Materialet nås sedan genom vilken försvarsmakts-
dator som helst och den typen av dator finns utöver i studierummet även 
i elevernas boende. Mappstrukturerna är viktiga i intranätet eftersom det 
är inom dessa som lärare laddar upp relevant material. Denna struktur 
sågs över och uppdaterades (togs bland annat bort dubbletter) för unge-
fär ett år sedan och sedan dess har det varit enklare att navigera och hit-
ta. Det uppgavs att mappstrukturen anses logisk och enkel att navigera. 

Det verkar också vara viktigt för eleverna att kunna diskutera moment 
med andra och att kunna fråga lärare. Det uppgavs att det ledde till vi-
sualiserande som gjorde flygningarna enklare. Det är också i dessa 
stunder man har tillfälle att ställa frågor som har dykt upp under egen 
läsning. Dessa informella samtal förs dels elever emellan men även med 
lärare eller andra erfarna piloter. Dessutom kommunicerar eleverna med 
lärare via mail och vid brådskande frågor är det inte otänkbart att kon-
takta en lärare via sms. Det finns också en informell sms-grupp som hu-
vudsakligen inte är till för studier men där det kan tänkas dyka upp rele-
vant information om exempelvis hastiga schemaändringar eller dylikt. 

De resurser som eleverna når via försvarets datorer tillsammans med 
andra redogörs för i innehållsinventeringen (se 4.2 nedan). 

4.2 Innehållsinventering 
Innehållsinventeringen kartlade inte hemsidor på djupet genom att 
dokumentera alla möjliga vidare navigeringar sida till sida. Istället kart-
lades alla befintliga resurser på bredden för att få en komplett uppfat-
tning om tillgängliga resurser. Detta tillgodoser problemet i frågeställ-
ningen om hur resurser istället kan presenteras. Specifik mjukvara för 
väder eller särskild mjukvara för att ansluta till internet kartlades till-
sammans med andra webbtjänster eftersom dessa används på liknande 

!23



Charlie Forsgren

sätt och för att deras funktioner ibland överlappar när miljön tas i 
anseende. 

!  
Tabell 1. Resurser från innehållsinventeringen. 

!  
Tabell 2. Fortsättning av resurser från innehållsinventeringen. 

Resultatet från innehållsinventeringen i tabell 1 och 2 går att samman-
fatta snabbt (det skapade arket med all information återfinns i bilaga 2). 
3 av 10 resurser nås endast genom intranätet medan resten går att anslu-
ta till via internet. 3 av 10 resurser ansågs portal-aktiga genom att inte 
vara domänspecifika utan länka vidare till andra tjänster och sidor. 7 av 
10 resurser var av typen webb och konstruerad för att navigera genom 
webbläsare av dessa nås 2 endast på intranätet och resterande 3 var av 
typerna simulator, bilder och schema och nås direkt genom program. 
   
De flesta resurser bedömdes direkt nödvändiga (7 av 10) av inventer-
ingsledaren (se vidare diskussion om detta under 5.1.2) medan de andra 
kan ha lägre prioritet vid prototyputveckling och de flesta resurser till-
handahålls av försvarsmakten medan andra kommer från internationella 
företag och andra från avdelningar med stark anknytning till försvars-
makten. 
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Hur dessa resurser används under en kurs undersöktes med hjälp av 
CUTA (se 4.3).  

4.3 CUTA 
Resultatet från CUTA-sessionerna var 2 separata sekvenser av beskri-
vande kort (se tabell 3). Sekvenserna beskriver utförandet av en kurs där 
båda grupperna snabbt valde att resonera utifrån GTU (Grundläggande 
Taktisk Utbildning) som är en större utbildning de alla hade genomfört. 
Varje sekvens tog mindre än en timme att genomföra och tog avstamp i 
de 25 förberedda korten som deltagare kunde komplettera med egna 
teckningar, vilket båda grupper gjorde.  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Kursstart Kursstart

Kursupplägg Kursupplägg

Samkväm Lära känna

Telefonregel Lektion

Administration Egenstudier

Plugga regler Teoretiskt prov

Fika Briefing

Plugga genomförande Diskuterar OFFG med han-
dledare

Muntlig genomgång Kopiering av kartor/flygplan-
skort

Individuell diskussion Stepbrief

Vänta på väder         Flygning Flygning

Mobilpill                               . Avrapportering

Reflektion Reflektion

Diskuterande reflektion Lärare – elev debriefing

Gruppdiskussion Storgruppsdebriefing

Rapportering av händelser Planering för eftermiddagen

Mat Samordning av eftermidda-
gen

Föreläsning Genomföra planer eller äta

Kontakta helpdesk Kontorsarbete

Träna Träning

Pendla till/från Linköping Pendla till/från Linköping

Gruppträning Egen reflektion

Kvällsläsning om morgonda-
gens flygning
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Båda grupperna började med att beskriva en kursstart som uppskattades 
pågå i ungefär 3 dagar där eleverna fick lära sig om vad som förväntas 
av dem och vad som ligger inom deras ansvar. Detta gjordes tillsam-
mans och man diskuterade även kursupplägg, övergripande planering 
och mål. Efter det följde enligt båda grupper lära-känna perioder där 
den ena gruppen såg det som en pågående aktivitet medan den andra 
tänkte på de gånger de har samkväm på puben, vilken elever och lärare 
besöker tillsammans ungefär en gång i månaden. 

!  
Figur 5. Del ur sekvenserna med tecknade kort. 

Efter detta gick den ena gruppen över till att med korten i figur 5 
beskriva lektioner som genomförs innan varje ny flygövning och varar 
cirka 1 timme medan den första gruppen genom ett kort förklarar att det 
finns en telefonregel som föregår lektionerna där telefonanvändning 
förbjuds. Detta för att bilda vanan för senare arbeten där säkerheten är 
ännu mer kritisk. 

Efter det börjar de båda grupperna skilja sig åt lite mer och den första 
gruppen beskriver i en mer allmän tidsuppfattning att det dagligen ut-
förs administrationsarbete över dels mail men även genom mjukvaran 
Prio. Till detta vigs det ungefär 2 timmar per vecka men det varierar och 
är väldigt personligt. Efter detta följer ett kort som beskriver att de 
pluggar regelverk, FOM, AOM och andra instruktioner i ungefär 2 tim-
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mar per vecka (även detta är högst personligt) men att det ägnas mest tid 
åt det första halvåret. Efter instudering följer det tecknade kortet som 
beskriver fika vilket det ofta bjuds på efter att någon har kommit för 
sent eller vid speciella tillfällen vilket är ungefär 2 gånger i veckan. 

!  
Figur 6. Del av kortsekvens som börjar med en genomgång men som sedan delar sig. 

Sedan beskriver grupp 1 att de innan den muntliga genomgången för ett 
nytt flygpass, som går att se i figur 6, själva läser på i FIN men även i 
utbildningshandboken. Där läser en om målsättningar, genomförande, 
regler att förhålla sig till och tips. Efter det följer den muntliga 
genomgången för det nya momentet vilket sker ungefär varannan vecka. 
Här går alla tillsammans igenom ungefär samma saker som de har läst 
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om på egen hand fast djupare. Under detta moment tar man tid för 
diskussion och frågor och fokuserar på riskerna man kan möta under 
flygning. Efter det är det snart dags för flygning och innan det diskuter-
ar man flygpasset från start till slut med sin lärare. Här får en mycket 
tips och man ser till att båda har samma uppfattning om genomförandet. 
Dessa samtal förs inte bara innan flygning utan sker dagligen och kon-
tinuerligt med andra piloter. Två gånger i veckan uppskattas det att 
eleverna tvingas vänta på bättre flygväder och under den tiden studerar 
en helst men som figur 6 skämtsamt visar blir det även en del slötid på 
telefonen och dylikt. 
 
Flygningen i sig kan utföras både med och 
utan lärare och pågår ungefär i 55 minuter. 
Om vädret tillåter flygs det nästan dagli-
gen och ofta 2 gånger om dagen. Efter 
flygningen får eleven själv en stund att 
reflektera över vad som gick bra och 
dåligt och varför. Följt av den ensamma 
reflektionen kommer en diskussion med 
läraren (se figur 7) där dessa tankar 
diskuteras och det försöks delge de saker 
som kan förbättra eleven. 

Det sista som händer på dagen är en gemensam debriefing där man ock-
så lyfter och diskuterar misstag som alla kan ta lärdom av men även de 
saker som fungerade bra och anledningarna till varför det gjorde det. 
Om något går snett kan det hända att en måste fylla i en DA (Driftstörn-
ingsanmälan) som sedan kan komma att delas tillsammans med andra 
anmälningar för hela försvarsmakten, så att alla kan ta lärdom av dem. 
Det är ganska sällan att en sådan måste ifyllas. 

Följt av detta är det dags för lunch där man ibland åker iväg och äter 
och ibland stannar kvar på basen. På eftermiddagen kan en extern 
föreläsare undervisa i exempelvis telekrig eller engelska. Det kan ta 
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mellan 3-4 timmar och sker ungefär 3 gånger i månaden. Vid dessa 
moment är det vanligt att föreläsaren skriver ut sina bilder till eleverna. 

Avslutar den första sekvensen gör några tveksamt kronologiska kort 
som beskriver hur helpdesk kontaktas ungefär 1 gång i veckan när 
teknik inte fungerar. Då är det ofta Prio en behöver hjälp med. Träning 
sker mer eller mindre dagligen och det är tänkt att den kan utföras på 
arbetstid under 1 timme men hur ofta och under vilka tider man faktiskt 
tränar under är väldigt individuellt. Vissa tränar 3 gånger i veckan 
medan andra tränar varje dag och många verkar träna efter arbetsdagen 
eftersom det ofta finns andra saker som ska göras. Många reser bort un-
der helgerna och kommer tillbaka till veckostart och som en eftertanke 
avslutas den första sekvensen med ett kort för ”hockey bockey” som 
beskriver att de så fort tiden tillåter spelar en blandning mellan hockey 
och bandy på en rink. 

Grupp 2 har mycket i likhet med den första gruppen och efter pubträffs-
kortet beskriver de lektionerna om flygpass som tar 1 timme och 
genomförs vid varje ny övning. Till skillnad från första gruppen följer 
istället kortet om egenstudier med bland annat FOM och AOM som 
uppges ske kontinuerligt under kursens gång. Efter studier följer prov 
där kunskaper från FOM och AOM kontrolleras och prov uppskattas 
genomföras 4 gånger om året. 

Sedan börjar det närma sig flygning men innan det sker en briefing där 
piloterna samlas för att genom högtalare lyssna och anteckna informa-
tion om väder, andra piloter, flygplan och övningar. Den varar i 15 mi-
nuter och sker 2 gånger per dag, i och med flygpass. Efter den stora 
briefingen följer en mindre mellan lärare och elev där man går igenom 
OFFG (Order för flygningens genomförande) vilket tar 10 minuter in-
nan varje flygpass. Flygplatskort (”plates”) behövs till knäliggaren och 
kopieras upp 2 gånger i veckan men det varierar beroende på vilken typ 
av flygning som är aktuell. Vid stridsflygning behövs mindre informa-
tion från kartor medan vid navigeringsövningar behövs desto fler. Och 
precis innan man kliver utomhus går man förbi PL-disken (program-
ledardisken) där man utför en snabb stepbrief och ser scheman för andra 
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flygande och hör om annan relevant information som kan ha dykt upp. 
Det tar cirka 2 minuter. 

Därefter genomförs flygningen under typiskt sett ungefär 50 minuter. 
Efter landning gör man en snabb avrapportering på 10 sekunder om fly-
gtid och eventuella flygplansfel. Här kan man också se hur mycket an-
dra har flugit och ”... vem som leder.”. Efter det görs den personliga de-
briefingen där lärdomar och erfarenheter skrivs ner under 10 minuter 
vilket följs av den parvisa debriefingen med lärare. Den kan ta mellan 5 
till 30 minuter beroende på vilken övning som har genomförts. Följer 
gör debriefingen i storgrupp och tar mellan 30 och 45 minuter. Förut 
kunde det gå över tid men efter samtal har den effektiviserats. 
 
Efter storgrupps debriefing 
planerar var och en för sig sin 
eftermiddag vilket kan leda till att 
man samordnar någon aktivitet 
eller mat. Och i slutet av efter-
middagen utförs administrativt 
arbete där man sitter i Prio, likt 
figur 8, och loggar sin tid eller 
gör liknande uppgifter som inte 
hinns tidigare under dagen. På 
kortet står det att 1 timme per dag 
går till det administrativa arbetet 
som förknippas med Prio men 
under diskussionen varierade det 
mycket mellan personerna hur 
mycket de spenderade på det och 
1 timme per vecka, som det först 
stod, ströks slutligen. Datorerna 
uppgavs ofta vara upptagna. 

Efter det avslutas arbetsdagen med träning och även denna grupp 
uppger att det är individuellt hur mycket tid som spenderas till det men 
det enades om att på kortet skriva 1 timme per dag, varje dag. Sedan tar 
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man sig hem efter jobbet vilket tar 2 minuter med bil då elever bor till-
sammans på faciliteten. På kvällen tar man egentid för reflektion och 
avslutar dagen med att läsa inför morgondagens flygning. Även detta är 
individuellt, hur mycket tid en viger för kvällsläsning men de uppskat-
tades ta ungefär 15 minuter varje kväll. 

4.4 Kortsortering 
För att analysera datan från kortsorteringen användes undersökande 
dataanalys (eng. ”exploratory analysis”), som rekommenderas och 
beskrivs av Spencer (2009). Datan kommer från 6 deltagare som de-
lades upp i 2 olika grupper och som båda sorterade 12 kort represen-
terandes resurser från de tidigare undersökningarna. En grupp lade till 
resursen Prio vilket går att se i figur 9. Prio är ett administrativt verktyg 
för lönehantering etcetera, som även diskuterades under CUTA-sessio-
nen. 

!  
Figur 9. Kortsortering av grupp 1. 

Analysen av datan följde Spencers (2009) rekommendationer och upp-
märksammade grupperna de skapade, hur grupperna skiljde sig i sin sor-
tering, vilka resultat som var förväntade och vilka som var över-
raskande, liknande och olika terminologi och användandet av formella 
termer. Eftersom resultatet var ett litet dataset över vilket man fick god 
överblick användes inte statistisk analys. 
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!  
Figur 10. Kortsortering av grupp 2. 

Med åtanke på datasetet, anteckningar och punkterna specificerade ovan 
bildades tolkningen att båda grupperna sorterade efter hur ofta verkty-
gen används. Detta gällde särskilt grupp 2 (se figur 10) där det explicit 
sades att korten ”sorteras efter användningsfrekvens”. Det var samma 
grupp som skapade kategorierna ”Daglig Flygtjänst” och ”Övrigt/
Aldrig” vilket också syftar till hur ofta en resurs används. Samma 
resonemang återfanns hos den första gruppen trots mindre antydande 
kategorinamn. De 3 översta korten är de resurser de använder främst 
samt mest enskilt och där kan en se ett tydligt överlapp hos båda grup-
perna. Kort 8 och 9 kategoriserar grupp 2 tillsammans med de översta 
korten vilket är förståeligt då dessa också används dagligen i grupp-
möten och vid PL-disken som passeras dagligen innan avfart. 

Den första gruppen kategoriserar IDA och WING tillsammans med 
resurser för att planera flygningar. Detta är för att den första gruppen ser 
till sidornas funktionalitet där IDA är en mjukvara för att presentera 
väder och WING är mjukvara för att schemalägga flygningar. Då är det 
rimligt att dessa sorteras tillsammans med Jeppesen.com som samlar 
uppdaterad navigationsinformation och Briefingrummet där bland annat 
kartor och landningsbanor återfinns. 
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!  
Figur 11. Korten från kortsorteringen. 

I figur 11 kan man se att Flight Book (flygsimulator) inte anses vara ett 
planeringsverktyg av den första gruppen tillsammans med IDA och 
WING. Det är på grund av att denna sades ha en stark koppling till de 
andra i den första kategorin eftersom att när man använder Flight Book 
så leder det ofta till att man behöver kolla AOM. Den andra gruppen sa 
något liknande där användningen av Jeppesen.com föregår användandet 
av Flight Book och därför grupperades de tillsammans. Vidare kom-
menterades det om Jeppesen.com att det är ”bara smut” och inte an-
vänds dagligen eftersom den främst rör utrikes flygningar. 

Kategorin ”Informationshämtning Försvarsmakten (admin)” var den 
tredje som den första gruppen skapade. Den kom främst från reflektion-
er kring Emilia (portal och landningssida för försvarsmakten) som var 
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svår att kasta in bland de tidigare kategorierna. En av eleverna kom-
menterade skämtsamt att denne endast använde Emilia för två saker, 
varav en av dem var att kolla matsedeln. Den andra var att hitta till 
FOM och göra en sökning i den. Därefter inkluderades Charon i kate-
gorin i och med dess funktion för att nå internet från datorer utan direkt 
uppkoppling. Charon uppgav eleverna att aldrig använda själva vilket 
starkt intygas av den andra gruppens kategorisering, ”Övrigt/Aldrig”. 
Prio placerades tillsammans med dessa i brist på bättre kategori vilket 
gav upphov till parentesen ”(admin)”. Den rör egentligen inte informa-
tionshämtning lika mycket som de andra resurserna. Emilia fick i grupp 
2 en egen kategori som ”Informationsportal” vilket mycket väl beskriv-
er dess funktion. 

Hos grupp 2 delade Charon kategorin ”Övrigt/Aldrig” med it’s Learning 
och Försvarshögskolan.se. it’s Learning är ett verktyg för att organisera 
material för varje enskild kurs som ska vara lättåtkomligt för både 
elever och lärare. Där kan man typiskt sett hitta kursplaner och andra 
lärandedokument och lärare kan dessutom se resultat på vissa instuder-
ingstester. Försvarshögskolans webbsida höll information rörande offi-
cersutbildningen som de läser parallellt men ingen av dessa två resurser 
är längre relevant eftersom samtliga deltagare har slutfört den utbildnin-
gen. it’s Learning är svagare knuten till den utbildningen men används 
ändå sällan av eleverna i andra kurser angående vilken någon inte skulle 
ha använt ”Om man inte var tvungen …”. 

Sammanfattningsvis kan man av resultatet säga att den andra gruppen 
sorterade starkt efter användningsfrekvens vilket även den första gjorde 
men inte i samma utsträckning. Båda grupperna blev tillsagda att sortera 
som de skulle kategorisera resurserna på en webbsida. Det finns tydliga 
överlapp mellan hur grupperna ser på och sorterar de mest och minst 
använda resurserna. En av grupperna lade också till en resurs och 
sorterade den. Båda grupperna blev informerade om att de fick göra 
egna kort också. 

Resultatet applicerades sedan i utvecklingen av prototypen (se 4.5). 
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4.5 Prototyp 
Under denna rubrik kommer resultaten från arbetet med prototypen att 
redovisas. 

4.5.1 Blåkopia 

Vanligtvis börjar arbetet med blåkopior med landningssidan och i detta 
fall fokuserar prototypen fullständigt på en landningssida som represen-
teras i figur 12 nedan. 

!  
Figur 12. Blåkopia som visar hur innehållet kan organiseras. 

Figuren visar hur landningsportalen består av 2 komponenter där den 
första är en roterande nyhetsbanner och den andra är kategorier av web-
bresurser eller dokument som smidigt kan nås från webbläsare. Kate-
goriernas etikettering gjordes med hänseende till resultatet från analy-
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serna och där främst från kortsorteringen. Etiketten ”Studier & Kurser” 
är den enda som inte anammades från analyserna eftersom resurserna 
däri kategoriserades efter hur mycket de användes snarare än efter deras 
funktionalitet. För att bemöta såväl nya användare som erfarna så gavs 
en etikett som beskriver innehållet. 

Denna kartläggning av resurser och tydliggörande av komponenter un-
derlättar för nästa steg som är skissning. 

4.5.2 Skissning 

Under denna rubrik redovisas de skisser vari olika designlösningar upp-
kommer och diskuteras. Designval diskuteras konkret utifrån de exem-
pel som presenteras och detta är det resultat av skissning som används i 
nästkommande steg. Utöver de skisser som har direkt återkoppling till 
prototyperna så presenteras även utforskade designer som inte användes 
för att belysa resonemangen bakom prototyperna. Alla skisser skapades 
på en iPad med ritpenna och mjukvaran procreate (Savage Interactive, 
2015). 
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Skiss mörk & svartvit 

Den mörka och svartvita prototypen framtogs med mycket tillbak-
ablickande på skissen i figur 13. Här ser man idéerna om att använda 
beskrivande bilder, att den ger översikt och tanken om man på något vis 
kan navigera djupt snabbt, likt andra skisser som redovisas nedan under 
andra rubriker. 

!  
Figur 13. Skiss med stående rektanglar. 

Man kan också se hur skissen i figur 13 använder färger för att markera 
var man befinner sig och markera potentiella val. Det är något som slut-
ligen inte användes i prototypen med förmån för ett mer professionellt 
utseende, trots att det i olika former testades under prototyparbetet. 
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!  
Figur 14. Skiss med tätt placerade och centrerade fyrkanter. 

Figur 14 ovan demonstrerar liknande tankar om användning av bilder 
likt figur 13 (de mönstrade färgerna i rutorna representerar bilder). 
Dessvärre återfinns inga tydliga kopplingar till denna i prototyperna då 
den hade för många negativa egenskaper så som att den inte var över-
siktlig och var överdriven eftersom den har väldigt mycket som visas 
och händer på sidan. 
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!  
Figur 15. Skiss visandes kvadrater för innehållet. 

Ytterligare en skiss som sammanfaller med figur 13 och 14 ovan visas i 
figur 15 men istället för stående rektanglar är det kvadrater som behåller 
innehållet. Kvadraterna är också tänkta att de kan innehålla beskrivande 
bilder med namnet på kategorier från kortsorteringen ovanpå. Denna 
text skulle sedan försvinna och ge utrymme för dess innehållande 
resurser. Denna skiss hade den stora negativa aspekten att en användare 
inte får direkt överblick och utvecklades därför inte vidare. 
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Skiss navigationslinje 

Sent i skissandet framkom idén om en variant på navigationslinje i med 
en fin bakgrund likt figur 16 nedan. 

!  
Figur 16. Skiss på navigationslinje i solnedgång. 

Skissen är en utveckling från en tidigare navigationslinje som var på 
väg att slopas då den inte gav särskilt mycket varken estetiskt eller 
funktionellt. Istället utnyttjades och utvecklades dess simpelhet och 
kompletterades med en fyllig bakgrund. Nedan i figur 17 ser man hur 
navigationslinjen såg ut i en tidigare iteration. 
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!  
Figur 17. Skiss på den första varianten av navigationslinjen. 

Figur 17 visar också att skissen är uppdelad i olika färger för att dis-
tingera mellan olika resurser. Detta slopades i prototypen då det ingav 
ett barnsligt intryck. Istället blir alla resursers segment av linjen samma 
röda färg vilket finns att se under resultatet 4.5.3. 

Skiss vit & blå med specialruta 

Många av de designval som återfinns i den blåvita prototypen uppstod i 
de tidigaste skisserna. Nedan i figur 18 kan man se liggande rektanglar 
innehållandes rubriker och länkar till innehållet samt markeringar för 
vad som är dokument. 
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!  
Figur 18. Den första skissen med nyhetsruta och liggande rektanglar. 

Figur 18 visar också en första förekomst av en nyhetsruta som en vari-
ant av återskapades i den mörka prototypen. Anteckningarna visar åsik-
ten om att den färgglada uppdelningen är barnslig. Därför skapades näs-
ta skiss i en helt blåvit färgskala som syns i figur 19. 
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!  
Figur 19. Den andra skissen med blåvit palett. 

Utöver den mer enhetliga färgskalan så ändras noteringen för dokument 
till att vara en upphöjd etikett med texten ”PDF” som också går in i 
färgschemat. Nyheterna har också flyttats till en stående rektangel till 
vänster, ett upplägg som inte återfinns i någon prototyp eftersom använ-
daren främst ska nå resurser och inte läsa nyheter. 
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!  
Figur 20. Skiss som visar hur en användare kan organisera själv. 

Figur 20 visar främst hur innehållet skulle kunna organiseras individu-
ellt av användare samt hur en skulle kunna ändra på innehållet i rek-
tanglarna. Detta implementerades inte i prototyper dels på grund av 
mjukvarumässiga begränsningar men också för att det inte skulle göra 
stor skillnad för användare när det rör sig om få resurser. Att kunna än-
dra på innehållet implementerades på två prototyper genom att kunna 
lägga till bokmärken. Utöver det färgläggs rektangelns topp innehållan-
des kategorititeln vilket återfinns i den mest tätt kopplade prototypen, 
vit & blå med specialruta (se 4.5.3). Nyheter återfinns här också som en 
rektangel i mängden, ett koncept som anammades i prototypen mörk & 
svartvit (se 4.5.3). 

Ett annat koncept med anpassningsbart innehåll exemplifieras i figur 21 
med en rektangel innehållandes historik.  
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!  
Figur 21. Skiss av ruta innehållandes historik. 

I figur 21 syns idén om snabblänkar som i sin tur leder vidare till mest 
besökta sidor när man placerar musen över dem. Detta koncept återfinns 
i den blåvita prototypen och kallas där för specialrutan. Som kom-
mentarerna på bilden säger gör detta för snabb navigation samtidigt som 
man på ett litet område får plats med mycket utan att det känns stökigt. 

En annan följande skiss visar samma funktionalitet tillsammans med en 
kommenterar på problematik som kan uppstå beroende på hur det im-
plementeras vilket man kan se i figur 22. 
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!  
Figur 22. Skiss med mer djupgående länkar. 

Figur 22 visar hur det skulle kunna se ut om man införde snabblänkar 
direkt i resursens tillhörande ruta och gör dessa synliga vid mus-över. 
Snabblänkar implementerades inte på detta vis eftersom det kan vara 
förvirrande om man tror att hela rutan är klickbar men att den förvand-
las när man interagerar med den. Dessutom uppmuntrar den användaren 
till att göra ett konkret val vilket inte är lämpligt i alla typer av naviga-
tion (se 2.1.2). 

Skisser som avfärdades 

Utöver de ovan redovisade skisserna så gjordes en del skisser vars 
demonstrerade koncept aldrig kom till användning. En av dessa är pane-
len nedan i figur 23. 
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!  
Figur 23. Skiss av en panel med snabblänkar. 

I figur 23 kan man se en panel som går att öppna ovanpå och samtidigt 
som man besöker andra sidor. Det är det enda funktionella övertaget 
detta har över andra och på grund av fler övervägande dåliga aspekter så 
slopades den men inte innan en mer detaljerad variant skissades nedan i 
figur 24. 
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Figur 24 visar en alternativ struktur med ikoner som representerar in-
nehållet. Trots att det kan vara en god tanke så användes inte detta kon-
cept eftersom det skulle se dåligt ut i de faktiska prototyperna. 
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En annan designriktning som i slutändan inte gav mycket var en ännu 
mer innehållscentrerad som finns att se i figur 25 och figur 26. 

!  
Figur 25. Skiss med centrerat innehåll och navigationsbar med rullgardiner. 

!  
Figur 26. Skiss med centrerat innehåll och navigationsbar med ett markerat alternativ. 
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Figur 25 och 26 hade kunnat vara av användning om det inte hade varit 
färdiga tjänster som skulle länkas vidare till utan det istället hade hand-
lat om att organisera mer information av typen brödtext eller dylikt. 

4.5.3 Färdiga prototyper 

Under följande rubriker redovisas de olika prototyperna. Prototyperna 
framställdes i programmet Axure RP (2015) utifrån de designval som 
framkom vid skissningen. Alla prototyper har någon form av interaktion 
vid mus över som man kan se i bilderna nedan och alla länkar leder vi-
dare till en representation (om möjligt, den faktiska webbsidan) av varje 
enskild resurs. Alla presenterade bilder är fritt licenserade och får ma-
nipuleras och återanvändas fritt. De valda bilderna efterliknar starkt de 
som användes vid testning men har ersatts på grund av upphovsrättsliga 
skäl. 
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Mörk & svartvit 

!  
Figur 27. Mörk prototyp med muspekaren över ”Regelverk & Instruktioner”. 

Figur 27 visar en mörk och svartvit prototyp som grupperar liknande 
resurser tillsammans med rubrik hämtad från resultatet från kortsor-
teringen. Alla bilder blir opak vid mus över dem och bilden visar hur det 
ser ut på den mellersta bilden i övre raden. 

De två rektanglarna längst åt höger skiljer sig interaktionsmässigt från 
de andra vilket speglas subtilt genom att skuggan sträcker sig över hela 
bilden istället för bara nederdelen. Det hjälper också det mer 
utrymmeskrävande innehållet att synas. Rektanglarna till vänster om 
dessa leder direkt vidare till andra sidor eller dokument. Figur 28 visar 
nedan hur det ser ut om man istället klickar på ”+” i bokmärkesrektan-
geln. 
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!  
Figur 28. När man klickar på ”+” i bokmärkesrutan kommer en dialogruta fram. 

Dialogrutan som då kommer fram ber om namn och URL och efter att 
ha klickat på spara så är tanken att namnet syns i bokmärkes-rektangeln. 
Det är dock något som prototypen inte stödjer i nuläget. 

Nyhetsrutan skiljer sig också från de andra. Främst genom att den har 
mycket innehåll direkt i rutan men också genom att den växlar mellan 
flera nyheter. Likt andra rutor kan man klicka på rubriken (och innehål-
let) för att ta sig vidare till annan sida och den interaktionen återfinns i 
prototypen, däremot stöds inte att nyheterna byts ut. Innehållet kommer 
från forsvarsmakten.se och tanken är att man kan läsa större delen eller 
början av en nyhet och att dessa uppdateras automatiskt i samband med 
försvarsmaktens nyhetsuppdateringar. Ett annat förslag är att den pre-
senterade texten är en automatiserad sammanfattning av hela nyhetsar-
tikeln i vart fall det finns lämpliga onlinetjänster som sammanfattar tex-
ter. 
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Navigationslinje i solnedgång 

!  
Figur 29. Navigationslinjen med muspekaren över ”Regelverk & Instruktioner”. 

Navigationslinjen i figur 29 har inga övriga funktioner än att länka vi-
dare till andra resurser men den gör det väldigt bra eftersom den visar 
alla resurser samtidigt och, likt alla prototyper, är kategorititlarna häm-
tade från kortsorteringen. 

!  
Figur 30. Närbild på navigationslinjen. 

På navigationslinjen i figur 30 är muspekaren på ”Regelverk & Instruk-
tioner”. Rödmarkeringen framstår oavsett var inom en osynlig rektangel 
muspekaren placeras, så även om muspekaren är en bit till höger om 
”FOM” blir strecket ovanför rött. Detsamma gäller för de andra rubrik-
erna och hindrar överdrivet blinkande om man utforskar eller sveper 
muspekaren för att nå ett element omgivet av andra. Det är samma röda 
färg vid markeringen av alla kategorier för hålla det enhetligt. 
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Vit & blå med specialruta 

Den tredje prototypen har likheter med den första i och med användan-
det av rektanglar men istället för att placera dem på rad och i porträtt så 
har de en liggande orientering i denna som man kan se i figur 31.  

!  
Figur 31. Vit & blå prototyp med liggande rektanglar. 

I figuren kan man också se markeringen av ”FIN” eftersom muspekaren 
är över denna ruta. Samma blå färg växlar de andra rutorna om man 
placerar muspekaren över dem. Denna prototyp har främst två funktion-
er skiljt från de andra. Den ena är specialrutan med bokmärken och mest 
besökta. I den är tanken att den undre delen innehåller bokmärken 
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medan den övre delen innehåller en lista ordnad efter de mest använda 
resurserna. När man för muspekaren över dessa rubriker så ändras in-
nehållet till höger (se nedre delen av figur 31). Där ordnas ytterligare en 
lista efter vilka underrubriker som besöks oftast.  

!  
Figur 32. Alla dokument är tydligt markerade som ovan. 

Den andra funktionen som skiljer denna prototyp från de andra är att 
vad som leder till dokument är tydligt markerat med ”PDF” vilket man 
kan se i figur 32. 

Dessa prototyper redogjordes sedan för i en gruppdiskussion (se 4.6). 

4.6 Avstämning i gruppdiskussion 
Båda deltagarna i gruppdiskussionen var män med en ålder på 57 och 
45; båda var utbildade utöver deras egenskap som stridspilot där den 
ena erhöll en mastersexamen i psykologi och den andra hade läst 2 år 
beteendevetenskap; de uppskattade sin datorvana på en tiogradig skala 
att vara 8 respektive 6; och de hade båda undervisat i 25 respektive 11 
år. 

Den första prototypen att redovisas var navigationslinjen. Att öppna 
dokumentet gick väldigt fort och tog inte mer tid än att placera mus-
pekaren. De andra två uppgifterna (”Öppna nyheter” och ”Lägg till 
bokmärke”) var inte applicerbara på denna och det diskuterades inte så 
mycket om prototypen förrän senare då det framgick att detta var ”den 
tredje på listan”, som det uttrycktes. De höll med om att den förlitade 
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sig mycket på estetiken från bakgrundsbilden och att den saknade funk-
tioner som de andra erbjöd. 

Den andra prototypen som redovisades var den mörka och svartvita. 
Den här uppskattades mest av alla. Den svartvita gråskalan uppskattades 
och arkitekturen sades vara bra för att man tydligt ser allt innehåll och 
gör att en kan ”hitta blixtsnabbt”. De båda uttryckte sig fastna för denna 
och undrade om man inte kan implementera funktioner från den sista 
prototypen i denna. Efter att alla prototyper var redovisade diskuterades 
det olika alternativ på hur specialrutan skulle kunna implementeras. 

Den tredje och sista prototypen att redovisas var den blå-vita med spe-
cialrutan. Det sades omgående att denna inte var lika fin som den 
föregående. Däremot var det tydligt att specialrutan uppskattades och 
den kunde de se sig själv använda. Efter att redovisaren pekade ut att 
den även skiljer sig genom att man direkt kan se vilka länkar som leder 
till dokument genom ”PDF” etiketterna så föreslogs det att detta skulle 
kunna implementeras på den föregående prototypen. 

I slutet föreslogs det också hur en sökfunktion skulle vara av använd-
ning. Då kan man se hur de olika dokumenten rapporterar på samma 
ämne vilket är nyttigt eftersom de ofta skiljer sig. Det sades också att 
sidorna var väldigt intuitiva att navigera.  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5 Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring de resultat som presenterats följt av en 
diskussion om metodiken. 

5.1 Resultat 
Under denna rubrik diskuteras resultaten från de olika undersökningar-
na. 

5.1.1 Förstudie 

Resultatet från förstudien är den narrativa beskrivningen av hur eleverna 
använder sina resurser (se 4.1). Resultatet från detta besvarar frågeställ-
ningen om hur ofta och på vilket sätt eleverna använder sina resurser 
samt gav ett initialt svar till vilka resurser som finns att tillgå och hur 
eleverna kategoriserar information. Detta narrativ skapades genom att 
framställa teman från intervjuerna och sedan sammanställa dessa till en 
läsbar text där varje enskilt tema behandlas i ordning, som föreslagits av 
Braun och Clarke (2006). Resultatet visar att i centrum står de tre 
resurserna FOM, FIN och AOM. Det finns variation i hur dessa används 
då FOM dels används digitalt för att det är enklare att söka där och dels 
i pappersform. Man kan tänka sig att detta beror på att det är behagli-
gare att läsa från papper och när man ska studera information, vilket 
ofta verkar vara fallet vid användningen av AOM, så är denna komfort 
viktig. Det är också av intresse att vad som studeras mest är de saker 
som för tillfället verkar mest riskfyllda. När det är flyttsäsong för fåglar 
så rapporterades det att de delar som främst drabbas av kollisioner med 
fåglar studeras mer. 

Det var också intressant att både FIN och intranätets mappsystem nyli-
gen hade omarbetats och numera upplevdes det enklare att använda. An-
ledningarna till att de upplevdes bättre var att mappstrukturen hade för-
bättrats och dubbletter hade borttagits och FIN hade uppdaterats till att 
vara mer pedagogisk i beskrivningarna av flygningarna. 
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Det mest intressanta från förstudien var vikten av de verbala utbytena 
var och hur ständigt återkommande de var. Innan, efter och mellan fly-
gningar diskuteras hur dessa ska genomföras och erfarenheter utbyts 
både i sammanhang specifikt avsatta för den typen av diskussion men 
även på egen tid. Dessa utbyten uppgavs vara viktiga för eleverna och 
för deras inlärning. 

5.1.2 Innehållsinventeringen 

Resultatet från innehållsinventeringen gav resultat som besvarar 
frågeställningen om vilka resurser eller informationskällor som finns att 
tillgå. Den omfattade både hemsidor och annan mjukvara som används 
på flygbasen. Likt Nichols mall (2010) innehöll denna en spalt med ”ja” 
eller ”nej” för om resursen bedömdes nödvändig av inventeringsledaren. 
3 resurser klassades som ”nja” och dessa var flygsimulatorn Flight 
Book, webbsidan it’s Learning som bland annat organiserar inlärn-
ingsverktyg och betyg och deltagande rörande dessa, och Jeppesen.com 
som erbjuder internationell flyginformation. Dessa bedömningar speglas 
inte i elevernas kortsortering där endast it’s Learning sorterades som om 
den sällan användes. 

Detta är intressant och kan bero på att deras syfte är otydligare än ex-
empelvis Flight Book som uppgavs användas sällan men ändå inte 
sorterades tillsammans med de andra resurserna som används sällan.  
Flight Book bedömdes angavs som ”nja” främst eftersom den inte har 
plats i en prototyp då det är en stor simulator som kräver ett helt rum 
men också eftersom den uppgavs att inte användas mycket. it’s Learning 
har haft obligatoriska bedömningsmoment vilket har garanterat dess an-
vändning vilket inte kan sägas om simulatorn. it’s Learning kan också 
användas för att dela kursfiler och mjukvarans funktionella bredd kan 
vara anledningen till att den sorterades som om den inte användes. 
Dessutom var det ett tag sedan de obligatoriska momenten i mjukvaran 
passerades vilket också kan tänkas påverka kategoriseringen. 

Jeppesen.com kan också argumenteras ha tydligare användningsområde. 
Vanligtvis används andra resurser vid nationella flygningar men vid de 
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få tillfällen internationella flygningar sker kan Jeppeson.com komma 
väl till användning. Anledningen att inventeringsledaren sorterade den 
som inte nödvändig var för att den inte används ofta men eleverna 
sorterade den efter funktion vilket kan tänkas bero på att den är just 
funktionellt tydlig. 

För att nå många av resurserna krävs dels åtkomst till särskilda 
försvarsmaktsdatorer som kräver inloggning med passérkort och sedan 
vidare inloggning i mjukvaran. Detta var inget som självmant uppgavs 
frustrerande men det är tänkbart att en sökning i FOM undviks på grund 
av hur tidskrävande det är att komma åt PDF:en vilket är en tydlig par-
allell till tankesättet med ubikvitära ekologier där växelverkan mellan 
medium uppmärksammas och användandet av en FM-dator ställs i kon-
trast till att söka i FOM-pärmen. 

Vissa kolumner ur Nichols mall ströks, däribland sub-ämnen, senast up-
pdaterad, problem, uppdateringsfrekvens, med flera. Detta var på grund 
av att projektet inte hade möjlighet att förändra innehållet på sidor och 
därför behövdes enbart information om vilka digitala resurser som finns 
tillgängliga tillsammans med mer grundläggande information om dessa. 
Av samma anledning kartlades inte varje klickbar länk från sidorna utan 
istället fokuserade innehållsanalysen på att fånga alla olika resurser. 

5.1.3 CUTA 

CUTA står som bekant för ”Collaborative Users’ Task Analysis” och 
resultatet från de två sessioner som utfördes gav god inblick i den dagli-
ga verksamheten och besvarade hur ofta och på vilket sätt elevernas 
resurser används. Precis som förstudien påbörjade att förklara ser man 
här hur ofta diskussion om flygningar förs och i sekvenserna beståendes 
av 23 kort är det 4 respektive 5 som är verbala genomgångar av kom-
mande eller genomförda flygningar.  

Det är därmed tydligt att information inte bara kommer från doku-
menterade resurser så som mappar och mjukvara utan även från person-
er i samma omgivning. Detta beskriver Resmini och Rosati (2009) om 
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hur användare av en ekologi även blir bidragsgivande till den samlade 
informationen. Detta är något som organisationen tar i hänseende med 
många muntliga moment men den typen av resurs återfinns inte i da-
torsystemen. Man skulle kunna inkorporera det med diskussionsforum 
eller genom ett simplare diskussionsflöde. Det skulle medföra att fler 
kan tillgå och bidra till diskussionerna (tänk att dessa sparas mellan 
årskullar) men kanske också påverka vad och hur saker diskuteras, 
vilket inte behöver vara något positivt. Anledningen att detta inte im-
plementerades i prototypen var dels på grund av begränsade tidsresurser 
men även eftersom att detta konkurrerar med redan tillgängliga platt-
formar. Det är inte mycket i analyserna som pekar på att dessa nyttjas på 
detta sätt vilket kanske antyder att den muntliga och individuella aspek-
ten av dessa utbyten är nödvändig. 

Resultatet från CUTA-analyser brukar mynna ut i divergerande 
sekvenser. Resultatet från denna analys var väldigt enkelspårigt och 
bröts bara upp åt två håll vid ett tillfälle. Det kan tänkas bero på 
studieledarens formulering av uppgiften samt den generella och 
heltäckande naturen av att beskriva en lång kurs. Formuleringen var för 
båda grupper att skapa en tidslinje från början av en kurs till slutet av 
den och båda grupper valde själva att beskriva samma grundutbildning. 

Analysen gav också information om hur ofta resurserna används samt 
att instuderandet av FOM, AOM, etcetera görs i större utsträckning i 
början av utbildningen men att det är återkommande i vissa lärandemo-
ment. Det uppgavs också att det är väldigt personligt hur mycket tid 
eleverna lägger på studier. Likaså hur mycket tid de lägger på adminis-
trativa uppgifter i programmet Prio. Prio var den enda mjukvara som 
inte hade nämnts i den tidigare innehållsinventeringen vilket är an-
märkningsvärt eftersom de spenderar mycket tid i den. Det kanske inte 
kändes relevant eftersom det inte direkt relaterar till flygning utan mer 
den organisatoriska aspekten av verksamheten. Prio sägs också vara den 
mjukvara som de oftast behöver hjälp med från helpdesk och är därmed 
ett av de tydligaste frustrationsmomenten. 
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Det är också anmärkningsvärt att föreläsare verkar tendera att dela ut 
utskrivna presentationer istället för att ladda upp dem. Det är ett exem-
pel på hur omgivningen påverkar hur ofta eleverna använder de digitala 
resurserna. 

5.1.4 Kortsortering 

Resultatet från kortsorteringen besvarar hur användarna kategoriserar 
den information de har tillgång till. Det användes mycket i utvecklandet 
av prototypen för att representera deras befintliga kategoriseringar. Båda 
grupper sorterade dels efter hur ofta resurserna används men även efter 
funktionalitet. Det är intressant att det trots likheterna ändå uppstod 
skillnader i avvägningen. Till exempel Charon används väldigt sällan av 
eleverna för att från en försvarsmaktsdator nå internet men ändå sorterar 
den ena gruppen den efter dess funktion som ”Informationshämtning” 
medan den andra sorterar den som ”Övrigt/Aldrig”. Detta kan förklaras 
likt Jeppesen.com som också kan ha sorterats främst efter dess tydliga 
funktion. 

De tre översta korten (FOM, FIN och AOM) sorterades väldigt snabbt 
och tidigt av de båda grupperna. Detta kan tänkas bero på deras stora 
bekantskap med dessa resurser som i olika utsträckning återkommer 
genom hela deras utbildning. 

Att sorteringen utfördes i grupp (vilket föreslås av Spencer, 2009) kan 
ha producerat information i form av de diskussioner som tog plats. I 
efterhand hade det dock kunnat ha varit en poäng att låtit varje individ 
själv sortera eftersom det hade kunnat ge fler alternativa kategoris-
eringar. Det hade i sin tur kunnat ge upphov till jämförelser som påvisar 
särskilt populära sammanslagningar som nu kanske försvinner i samtal. 

5.1.5 Designval hos prototyper  

Tidwell (2011) nämner vikten av att av att använda kort och simpel 
frasering i sitt gränssnitt som tillåter användaren att direkt gissa vad som 
ligger bakom länken eller dylikt element. Etiketterna för kategorierna 
och resurserna är direkt hämtade från resultatet från de tidigare under-

!63



Charlie Forsgren

sökningarna. Intervjuerna och CUTA sessionerna påverkade namn-
givningen av etiketten ”Studier & kurser” då det under intervjuerna   
uppkom hur specifika kurser har direkt koppling till försvarsmaktens 
hemsida och under CUTA sessionerna förklarades det hur it’s Learning 
erbjuder studie-relaterat material. Därför är namnet på kategorin inte 
tautologisk vilket frågades i figur 18 (se 4.5.2). 

Visuell hierarki är ett begrepp Tidwell (2011) använder för att diskutera 
hur man demonstrerar vad som är viktigt och hur saker relaterar. För att 
skapa visuell hierarki och framhäva titlarna i prototyperna gavs de ett 
tyngre typsnitt, separerades tydligt från det andra innehållet och gavs en 
mörkare bakgrund som samtidigt ökar läsligheten. Den mörkare bak-
grunden och den resulterande kontrasten drar också uppmärksamhet 
från användaren (Tidwell, 2011). Att innehållet är centrerat och jämt 
åtskilt ger också en uppmärksamhetsdragande rytm. 

Nära gruppering av element antyder relation vilket tydligt utnyttjas vid 
de samhörande elementen så som AOM, FIN och FOM. Samtidigt skil-
jer sig de tre exemplen från andra resurser genom att de kan leda till 
dokument i form av PDF:er. Då kan det vara tänkvärt att behandla dessa 
annorlunda menar Tidwell (2011) och det görs i den blåvita prototypen 
(se figur 32 under 4.5.3) med små etiketter som markerar att de är 
PDF:er. Det designvalet är mer beskrivande än förslaget om att röd-
markera de resurserna som föreslås av skissen i figur 18 (under 4.5.2). 

Relationen mellan objekt impliceras också av inneslutning (Tidwell, 
2011) vilken är tydlig i främst den mörka och svartvita samt den blåvita 
prototypen där innehållet inramas av rektanglar. Samhörigheten 
återfinns också i prototypen med navigationslinjen men där på grund av 
gestaltprincipen om närhet (Todorovic, 2008). 

Kontexten och en användares förväntningar uppger Tidwell (2011) vara 
viktiga saker att ta i hänseende. Det finns tankar om att denna prototyp 
skulle kunna implementeras som en landingssida och visas varje gång 
elever öppnar en ny flik i webbläsaren. Det presenterade innehållet 
löper parallellt med vad som förväntas användas och utföras i kontexten 
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av deras studierum och undviker därmed frustration. Ytterligare en mer 
konkret sak som undviker frustration och inger trygghet (Tidwell, 2011) 
är det matris-aktika (eng. ”grid of equals”) upplägget hos två av proto-
typerna. Innehållet är av liknande typ och då är det passande med en 
gemensam mall för designen som visar att allt innehåll är jämbördigt. 
Det ser prydligt och ordnat ut. 

Eftersom denna prototyp och en eventuell implementation endast kom-
mer vara aktuell på några datorer med samma skärmstorlek kan och har 
anpassningar för mobila enheter och andra mindre skärmar ignorerats. 
Att använda en serif font för titlarna och en sans-serif font för länkarna 
var för att med titlarna bevara en mer formell känsla som serif fonter 
ibland kan ge (Tidwell, 2011). Dessutom spelar texternas storlek en roll 
här och då länkarna är mindre är det mer lämpligt med en sans serif font 
på dessa eftersom de syns bättre då. Att typsnitten kontrasterar varandra 
på det sättet tillsammans med att den ena är betydligt tunnare än den 
andra tydliggör organisationen i rutorna (Tidwell, 2011) och bidrar till 
den ovan nämnda visuella hierarkin. 

Bakgrunderna är från början i relativt hög kontrast i den mörka och 
svartvita prototypen men när man för muspekaren över rektangeln så 
blir bilden suddig och minskar därmed kontrasten och gör texten ännu 
mer läsbar. Den mörka och svartvita prototypen använder även hårlinjer 
(eng ”hairlines”) för att avgränsa länkarna från kategorititeln (Tidwell, 
2011). 

Ytterligare ett val gjordes under designprocessen vilket var att inkludera 
och utveckla bokmärkesfunktionalitet och specialrutan. Detta var inte 
innehåll eller resurser som räknades med i det föregående steget med 
blåkopian, där det kartlagdes vilka resurser som behövde en design. Det 
spelar ingen roll i den här typen av projekt med endast en person arbe-
tandes på det men hade fler personer varit involverade skulle det 
beslutet kunna orsaka problem. I större lag borde kanske dessa uppgifter 
komma i olika ordning eller ske flera gånger för att inte försvåra de-
signerns arbete. 
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5.1.6 Avstämning i gruppdiskussion 

Eftersom alla prototyper är begränsade i sin interaktion samtidigt som 
de presenterar helt nya designer valdes det att redovisningen kan ske i 
form av en gruppdiskussion. Deltagarna i diskussionen var de två lärare 
som deltog i innehållsinventeringen och inte de elever som främst kan 
tänkas använda prototypen. Trots detta är validiteten god eftersom 
sidans interaktion är väldigt simpel. Dessutom är deltagarna betydligt 
äldre än de studerande piloterna och kan eventuellt antas ha lägre dator-
vana än de yngre piloterna. 

De båda lärarna fick samtidigt bli presenterade innehållet medan en 
navigerade det och utförde uppgifterna som visade sig vara väldigt rät-
tframma. På detta sätt lämnades mer utrymme för diskussion där man 
kunde se vilka preferenser de som mottagare har, vad de gillar och vill 
utveckla och vad de gillar mindre. Detta i enlighet med Rogers et al. 
(2011) som beskriver hur detta format kan vara att föredra när nya de-
signer ska visas för första gången. Testarna uppgav att kategoriseringen 
av resurserna var ”klockren” men att de inte hade någon egen kategoris-
ering sedan tidigare i prototypen vilket besvarar den delen av frågeställ-
ningen, om huruvida deras egna kategorisering går att representera.  

5.2 Val av metod 
Artikeln ”Towards a Framework to Analyse Information Architecture 
Work Practises” skriver att det inte finns mycket stöd för att genomföra 
en analys i informationsarkitektur: 

The information architecture (IA) has few tools and processes to support 
the early stages of the development of the IA of web sites. – Busch et al. 
(2005). 

Detta sätter jag mig emot och tycker att bland andra Rosenfeld och 
Morville (2006) för en god diskussion om vilka etnografiska metoder 
som kan vara applicerbara. Innan publikationen av Busch et al. föreslog 
även Boutelle och Sinha (2004) konkreta metoder för att utveckla in-
formationsarkitekturer och de presenterar även de metoder som gör pro-
cessen snabb och effektiv. Däribland föreslår de att börja med ”open-
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ended interviews” för att lära sig mer om organisationen och användarna 
för att sedan gå vidare till att utföra kortsortering (Boutelle & Sinha, 
2004), vilket är två metoder som användes i detta arbete. Yuan et al. 
(2004) ser också att informationsarkitektur har starkt anknytande 
metoder: 

Information Architecture is an exact information organization and man-
agement approach. It completely presents the idea of user-centered de-
sign and provides an effective methodology for information portal con-
tent organization. – Yuan et al. (2009). 

Det finns alltså en delad uppfattning om hur mycket praktiska metoder 
som IA kan erbjuda. Samtidigt överlappar uppenbarligen projekt i hur 
de har utförts vilket stöder argumentet om att fältet har stark anknytning 
till olika metoder. Detta arbete bidrar också till argumentet genom att ha 
använt metodiker från tidigare liknande studier, utvärderat och jämfört 
dessa och sedan utvärderat resultatet från dem. 

CUTA valdes som analysmetod över exempelvis CARD eller någon lik-
nande typ av uppgiftsanalys. Det var för att CUTA är ett väldigt kost-
nads- och tidseffektivt sätt att få god inblick i hur användare arbetar 
samtidigt som det inte kräver några förkunskaper för att använda 
(Lafrenière, 1996). Att använda representativa kort har flera fördelar. 
Först och främst visualiserar man för användarna familjära koncept och 
objekt vilket gör det enklare att kommunicera kring dem (Madsen & 
Aiken, 1993) och det väcker tankar för att beskriva aktiviteter. Pro-
cessen är också självdokumeterande vilket ger en tät koppling till data-
materialet samtidigt som det inte kräver en tolkare. 

Upplevda svagheter med denna metod är att den förlitar sig på informa-
tion som deltagare självrapporterar vilket medför reliabilitetsfrågor. 
Detta bemöts delvis genom att det utfördes två CUTA-sessioner till-
sammans med intervjuer vilket ger korsvalidering från jämförelser med 
de olika grupperna och vad som sades under intervjuerna. Valet att 
beskriva en hel kurs gjordes för att det skulle vara brett och bjuda in 
eleverna till att komma på så mycket som möjligt. Vagheten i att beskri-
va en sådan bred uppgift som ett kursgenomförande gav emellertid en 
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god beskrivning på ett generellt plan och följden av händelser skiljde 
inte grupperna men resultatet blev väldigt sekventiellt. Det kan ha berott 
på uppgiftens beskrivning som var att de skulle skapa en tidslinje över 
kursen och beskriva just vilka händelser som följer vilka, när mer vikt 
kanske borde ha gets till att beskriva hur händelserna kan skiljas i ord-
ning och vad som ger upphov till de skillnaderna. 

Utöver att se till vilka metoder tidigare studier har använt sig av samt 
vilka som rekommenderas av litteratur inom IA så skapades en lång lista 
av etnografiska metoder som kunde vara applicerbara. Detta gjordes 
informellt utifrån relevant litteratur rörandes olika kvalitativa metoder. 
Denna sållades sedan och med hjälp av handledning valdes de metoder 
som ansågs att bäst kunna besvara frågeställningen.  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6 Slutord 
Denna studie har med hjälp av det ramverk IA erbjuder kartlagt vilka 
resurser stridsflygsstuderande elever har att tillgå men också undersökt 
hur dessa används i deras vanliga arbetsmiljö med hjälp av UE. Dessa 
undersökningar har gett fullt adekvat information att basera prototyper 
för hur resurser skulle kunna presenteras och hur de skulle anpassas för 
den rådande miljön.  

Metoderna för att göra detta har varit raffinerade i jämförelse med andra 
mer longitudinellt utdragna etnografiska metoder men gett mycket goda 
svar till de frågor som ställdes i frågeställningen, om vilka resurser som 
finns att tillgå, hur dessa används och hur de bör presenteras. Metoderna 
och teorin har gett god inblick i hur eleverna använder dokument samt 
andra resurser och har givit grund till praktiska tillämpningar av denna 
kunskap. Vilka resurser som finns och hur de kan presenterats har 
besvarats samtidigt som aspekter rörande miljön och datorers kapacitet 
har tagits i hänseende. 

Beroende på ambitionsnivå kan det för framtida arbete vara nyttigt med 
vidare etnografiska studier för att se hur de scenarion som belystes 
genom CUTA fungerar i mer detalj. Om en däremot är intresserad av att 
hålla det simpelt och göra någon form av anpassad landningssida i en 
webbläsare står denna rapport för god grund för det arbetet. 

Avslutningsvis kan denna akademiska text ses som ett bidrag till IA och 
ett förslag för vilka metoder som kan vara applicerbara i liknande kon-
texter. Generellt talat bidrar arbetet till IA genom att stödja tesen att det 
finns praktisk metodik med stark anknytning till området. 
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Bilaga 1: Intervjumaterial och teman 
Denna bilaga innehåller alla frågor från intervjumallen samt de teman 
som framställdes från anteckningarna. 

Intervjumall 
Flygning 

• Hur förbereder du dig inför flygning? 
• Vad ser du till att ha med dig? 
• Hur når du de resurser du vill åt? 
• Går det snabbt att hitta (finns informationen där du förväntar 

dig)? 
• Är det något som orsakar frustration? 
• Kan du lista alla resurser du använder? 
• Är det några som du inte använder? 
• Hur tycker du att det skulle kunna bli bättre? 

Plugg 
• Vilka resurser använder du? 
• Vad ser du till att ha med dig? 
• Knyter undervisningstillfällen an till det material ni använder? 
• Går det snabbt att hitta? 
• Är det något som orsakar frustration? 
• Kan du lista alla resurser du använder? 
• Är det några som du inte använder? 
• Delar ni information studerande emellan? 
• Hur tycker du att det skulle kunna bli bättre? 

Bakgrundsfrågor 
• Ålder 
• Utbildning 
• Kön 
• Erfarenhet 
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Teman 

Mapp 

Mapp används inför flygning 
Mapp innehåller 150 pass 
Finns bilagor som refereras till från FIN 
Bilagorna innehåller detaljer på hur flygningar ska gå till 
FIN kan också referera till flygregler 
Olika FIN har annorlunda litteratur 
Regler och procedurer finns utanför FOM/FIN mappen 
Nedkortad FOM (AS) (Flygoperationell Manual för Försvarsmakten 
Stridsflyg) finns i mappen 
FIN är framtagna av flygskolan 
Förut var FIN bara punktad data nu är det mer förklarande. Det är bra. 

Intranät 

Föreläsare ansvarar för innehållet och kan ladda upp exempelvis slides 
på intranätet i en mappstruktur tillgänglig för hela försvaret. 
Intranätet nås genom vilken FM-dator som helst 
FM-dator finns i deras boende 
Beroende på uppgifter pillas en del där intranätet 
Logisk struktur i intranätet 
Förr svår att hitta i. Uppstyrd nu. 

FOM 

Uppdaterad FOM finns online 
Egen nedkortad FOM för att bolla materialet och kapa civil brödtext 
Egen nedkortad FOM på 20 sekunder. 
FOM studeras i början och återkommer genom all utbildning 
FOM kollas mest online för det går att slå i och söka i enkelt 
FOM uppdateras och de blir noterade om detta (oftast muntligt genom 
en flygning men också på annat sätt …). Eget ansvar att hålla sig uppda-
terad 
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FOM innehåller alla regler 

AOM 

AOM (Aircraft Operating Manual Handbok - från tillverkaren) innehål-
ler (start)checklista 
Checklistan kollas inför varje start 
Checklistan kan man utantill 
Finns nödchecklista som man också vet utantill 
Vid fågelflyttsäsong är man mer förbered för fågelfel 
Vid instrument strul är man mer förbered för fel involverande det in-
strumentet 
Båda återfinns i planet (i knäliggaren) 
Bra att utgå från nödchecklistan när man pluggar AOM 

Landning 

Landningsinfo återfinns i knäliggaren och det skriver man ut själv 
Landningsinfo uppdateras och skickas ut från flygplatserna 
Där scheman är uppsatta (digitalt, går att nå själv) finns en liggare med 
info om någon landningsbana har uppdaterats 
Landningsinfo finns i mapp som man får kopiera själv 
Finns också online hos luftfartsverket 
Uppdateras varje år 

Schema/Planering 

Scheman innehåller flygpass, FIN-genomgång 
WING (planeringsverktyget med scheman) 
Planering är flexibelt eftersom mycket är beroende på väder 
Vissa saker ändras inte i planeringen om det är för tätt inpå  
Saker senare i veckan eller år framåt läggs in 
I WING kan man lämna kommentarer för alla att se 
Planering blir flexibelt i liten grupp. Blir personligt. Umgås med lärare. 
Prestigelöst, bra klimat.  
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Vid studerande 

Innan flygning har man teori 
Innan teori/genomgång läser man själv 
Från det skrivs ibland punkter ned som tas med i planet 
Innan flygning kollar man OFFG (Order för flygnings genomförande) 
Om frågor från läsning uppstår frågas lärare, kompisar och ibland mai-
las eller smsas lärare 
Vad som ska studeras tas ofta upp muntligt i samband med undervis-
ningstillfället 
Inför överlevnadskurs kan man se på ordern (av kursen) vad som för-
väntas och förbereda sig därefter. 
Ordern kommer på mail 
Undervisningstillfällen knytes väl samman med undervisningsmaterial. 
Om det ska övas navigering pluggar man kartor 
Vissa moment/kurser utger böcker/utskrifter 
Vissa moment/kurser ger instuderingsfrågor 
Slides tvättas ibland från stämplat material 
Det material som rekommenderas används 
Ett par kurser har haft undervisningsmoment online (emilia). Då kunde 
man plugga efter sin egen tid. Kunde stänga av ljud och bara läsa. 
Vid ledig tid (dåligt väder) läses extra 
Olika elever har olika metoder för att lära sig 
Teorikurs i flygplans ID. Inget prov. Egenintresse. 
Ibland förhör man varandra 
Går igenom flygning med lärare innan 
Ibland diskuteras det spontant med kompisar innan flygning 
Efter flygning debriefar man 
Storforum är en gemensam debriefing 
Elevdagbok förs 
Man pratar om flygningar 
Spontana samtal om flygningar är givande (flying window) 
Simulatorn används tyvärr inte så mycket. 
Simulatorn kunde ha bättre flygegenskaper 

!iv



Information arkitektur för militära piloter

Simulatorn är bra att öva instrument och checklistor med 
För olika flygningstyper finns det samlingar av bilder (på typ mål) och 
erfarenheter samlade på papper 
ATO (Air Tasking Order) är (tränings)uppdrag från högre chefer som 
finns samlade i pärm. Då har man en dedikerad tavla att arbeta på- An-
svarsområden inom uppdraget delas ut. Finns mall för vad som ska rap-
porteras in, både analog och digital mall.  

Kommunikation 

Ibland kommunicerar man över mail 
Finns icke-formell sms-grupp 
Ny engelska lärare visades runt av elev. Då blev eleven kontaktperson 
genom hela kursen. Det fungerade bra. 
Spontana möten är lärosamma och man visualiserar hur det borde gå 
och vad som kan gå fel 

Övrigt 

Klarar man ett test tidigt i utbildningen får man flyga 
Ser inga brister i nuvarande system 
Har med kordinater  
Har med radiofrekvenser  

!v



Charlie Forsgren 

Bilaga 2: Innehållsinventering 
Denna bilaga innehåller de fullständiga tabellerna från innehållsinven-
teringen tillsammans med adderade titlar för att underlätta vid läsning. 
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