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Sammanfattning 
För att brandmännen på flygplatser ska känna sig trygga när olyckan är framme är det viktigt att de får 
den information som krävs för att veta hur de ska agera när en flygfarkost kraschar. Utöver att vara ett 
stöd vid skarpa lägen ska Brand- och räddningsinstruktionen, BRI, vara ett läromedel i brandmännens 
utbildning och ett komplement under resten av deras yrkesliv. Dagens BRI uppfattas av användarna som 
en tråkig hemsida som inte är anpassad för dem, därför handlar detta examensarbete om hur BRI bör 
utformas för att vara användbar, samt bidra till lärande och en god användarupplevelse. 

Detta arbete har varit en iterativ användarcentrerad designprocess. Arbetet började med en kontextuell 
undersökning hos användaren för att fastställa deras behov. Utifrån dessa behov resulterade arbetet i ett 
förslag på ett grafiskt användargränssnitt som följer Saabs grafiska profil och som genom tester visar sig 
uppfylla användarnas centrala behov. Det visualiserades med en interaktiv prototyp. 

Genom att strukturera visualiseringarna med tillhörande text, se till att ingen information är dold och 
tillämpa en konsekvent navigeringsstruktur påverkas användarupplevelsen positivt. Denna studie har 
identifierat vikten av samspelet mellan information och visualisering för att främja användbarhet och 
inlärning. 

Nyckelord: e-Learning, Användarcentrering, Informationsdesign, Interaktionsdesign och Grafiska 
användargränssnitt 
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Abstract 
When accidents happen it’s important that the airport's fire fighters feel safe with the knowledge that 
they have. This is why it’s important that they receive the information that is needed so that they know 
how to act when an aircraft crashes. In addition to being an aid during critical situations the Fire and 
Rescue Instruction, FRI, is a digital data bank, which is used to educate new fire fighters, and also to keep 
fully trained fire fighters up to date. Users perceive the FRI as a boring website which isn't designed for 
them. Which is why this master thesis will investigate how the FRI should be designed to improve the user 
experience and increase the learning effect.   

The process, which has been implemented during this thesis, is an iterative user-centered design process. 
The work began with a contextual inquiry to determine the users' needs. Their needs were then used to 
develop a user interface concept that followed Saab's graphic profile. The users’ then evaluated the 
concept to make sure that it met the users' key requirements. The concept was visualized with an 
interactive prototype.   

A positive user experience can be accomplished by structuring the visualizations with its corresponding 
text, you should also ensure that no information is concealed and apply a consistent navigation structure. 
This study has identified the importance of the interaction between information and visualizations to 
promote the learning effect and usability.   

Keywords: e-Learning, User-Centered Design, Information Design, Interaction Design and User Interface  
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Förord  
Examensarbetet är en masteruppsats framtagen av två personer och motsvarar 30 hp för vardera person. 
Arbetet är den sista examinerande delen av civilingenjörsprogrammet design och produktutveckling med 
inriktning produktutveckling och teknisk design. Arbetet har genomförts på Saab med stöd från Linköpings 
universitet och Institutionen för Datavetenskap. 

Vi vill nu tacka de som varit ett stöd, delgett sin kunskap och visat intresse under detta arbete. De vi skulle 
vilja tacka lite extra är: 

 Vår handledare Mattias Arvola som har hjälpt oss mycket under detta arbete. Du har hjälpt oss 

när vi kört fast och har tagit dig tid för kontinuerliga möten. Tack för stödet. 

 Vår Examinator Stefan Holmlid som granskat oss med ett kritiskt öga under de olika momenten 

och gett oss bra feedback.  

 Vår handledare Caroline Allmér som har tagit sig tid att hjälpa oss under arbetets gång. Du har 

kommit med bra förslag på förbättringar och hjälpt till när vi behövt ta del av din kunskap. Tack 

för att du har stöttat oss hela vägen. 

 Vår Chef Nina Nordell som gav oss ett fantastiskt bemötande och har sett till att vi blivit 

välkomnade in i sektionen. 

 Våra Opponenter Elin Gawell och Maria Hedvall som har tagit sig tid att utförligt granska vårt 

arbete och gett oss feedback på vår rapport, vi är väldigt tacksamma för detta. 

Till sist skulle vi vilja tacka Räddningstjänsten vid Malmen för att vi har fått ta er tid och utföra fältstudier 
och utvärderande tester hos er. Ni har varit öppna under testerna och alltid ställt upp vid alla testfaser. 
Utan er hade vi inte fått de resultat som vi har idag. Tack för det. 

 

Linköping, 17 juni 2016 

Julia Jakobsson och Elin Larsson 
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1 Introduktion 
I dagens samhälle finns en strävan om att digitalisera så mycket som möjligt i tron om att det blir smidigare 
att använda, lättare att lära samt att det inger en modern känsla. Bara för att något läggs över till en 
läsplatta eller en dator innebär det inte att innehållet blir mer användbart automatiskt, det bör utvärderas 
av användarna för att säkerställa hur användbart det är.  

Saab grundades 1937 med målet att förse Sverige med militära flygplan. Idag arbetar företaget med 
världen som marknad och har ett mycket bredare utbud av produkter, kunder och fler sektorer. Det finns 
sex olika affärsområden inom koncernen, detta examensarbete är placerat inom affärsområdet Support 
and Services. (Saab AB, 2016a) 

På Support and Services skriver de bland annat tekniska ordrar som är instruktioner för till exempel 
tekniker på hur saker ska utföras (Saab AB, 2016 c). BRI, Brand- och räddningsinstruktion är en instruktion 
de fått i uppdrag av FMV, Försvarets Materielverk. Dagens BRI är instruktioner för Räddningstjänsten över 
hur de ska hantera brandsituationer och räddning på besättning samt material på Sabbs alla flygfarkoster.  

Saab har själva beslutat att ta fram en utveckling av BRI anpassad till Gripen E, flygplan 39E, som ska 
användas på en iPad Air 2. Det ska vara möjligt att senare kunna implementera information om andra 
flygfarkoster än Gripen E i den utvecklade BRI. 

Vid Malmen i Linköping finns en flygbana där Räddningstjänsten arbetar. Gruppen består av militära 
brandmän som har i uppgift att snabbt rycka ut vid larm. För att de ska kunna förbereda sig och veta hur 
de ska rädda besättning och flygfarkost vid larm har de tillgång till BRI. De använder BRI genom datorn 
eller i en pärm i inlärningssyfte innan olyckan sker. De använder även BRI vid larm, då används de så kallade 
Crash Carden som är en inplastad utskriven A4 som innehåller den viktigaste informationen om den 
specifika flygfarkosten, varje flygfarkost har ett eget Crash Card.   

När BRI utvecklas och implementeras på en läsplatta så är det användarna, Räddningstjänsten, den riktas 
mot. Detta utförs i examensarbetet genom att studera ämnen inom interaktionsdesign, inlärning och 
myndighetskrav. 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en vidareutveckling av BRI som främjar inlärningen för 
användarna som på så sätt blir säkrare på hur de ska agera i verkliga situationer och kan rädda besättning 
och flygfarkost på ett effektivare sätt. 

1.2 Mål 

Målet för examensarbetet är att presentera en prototyp av ett utvecklat grafiskt användargränssnitt för 
BRI som är anpassat till Gripen E, men som alla Saabs flygfarkoster kan implementeras i. Gränssnittet ska 
vara utformat för en läsplatta, med iOS-operativsystem, med Saabs formspråk. Det ska vara anpassat till 
användaren för att underlätta deras inlärningsprocess.  
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1.3 Problemformulering 

Den senaste versionen av BRI har några brister som försvårar användningen och därför påverkar 
användarnas inlärning negativt. Utmaningen blir därför att utforma ett grafiskt användargränssnitt till en 
iPad Air 2 som underlättar inlärningen och som information om alla olika flygfarkoster kan implementeras 
i. Följande frågeställningar ska därför besvaras genom designprocessen under arbetets gång: 

Huvudfråga  
Hur bör den digitala Brand- och räddningsinstruktionen utformas?  

Delfrågor  

F1:  Vilka egenskaper är önskvärda för BRI? 
F2:  Vilka designlösningar kan koncept ha för utveckling av BRI?  
F3:  Vilken designlösning bör slutkonceptet ha för utveckling av BRI?   
F4:  I vilken utsträckning uppnås de centrala egenskaperna för den utvecklade BRI? 

1.4  Avgränsningar 

Arbetet avgränsas från att redigera informationen som beskriver flygfarkosterna. Inte heller formatet av 
Crash Carden, de utskrivbara PDF:erna, repetitionskursen, PDF:en om Vapen och yttre laster, kontaktsidan, 
uppdateringsloggen, ändringsloggen, hjälpsidan eller sidan om hur BRI tagits fram kommer granskas. 
Arbetet fokuserar på användning, layout, navigering och visualiseringar i resterande delar av BRI. 

Konceptet kommer endast utvecklas på engelska och den kommer vara anpassad till Gripen E. Den 
slutgiltiga prototypen kommer vara en interaktiv prototyp, inte en fullt fungerade produkt. 

1.5 Arbetsprocess 

Arbetet följde designprocessen som visas i Figur 1. Flera av stegen itererades under arbetets gång. 

 

Figur 1 - Tillvägagångssätt under arbetet 
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2 Teori 
En litteraturstudie genomfördes för att ge stöd till de beslut som tog under arbetet. Nedan redogörs den teori 
som användes under arbetet. 

2.1 Kognitivt inlärningssystem 

Då syftet med arbetet var att främja inlärningen för användarna så studerades olika teorier kring inlärning 
och vad som kan effektivisera den.  

Den kognitiva inlärningsprocessen är enligt Mayer (2010) uppdelad i fem huvudtyper. Effektiv inlärning av 
bilder och text sker när användarna engagerar sig i dessa fem kognitiva processer under inlärning, se Figur 
2. 

 Välja ord: avser att behandla viktiga inkommande uttalade ord för att sedan bearbeta dem i 

arbetsminnet.  

 Välja bilder: avser att behandla viktiga inkommande tryckta ord och bilder för att sedan bearbeta 

dem i arbetsminnet.   

 Organisera ord: avser att mentalt ordna orden till en kognitivt sammanhängande representation 

i arbetsminnet.  

 Organisera bilder: avser att mentalt ordna bilder till en kognitivt sammanhängande 

representation i arbetsminnet.   

 Integration: avser att mentalt sammanföra de verbala och illustrerade modellerna med varandra 

och den relevanta förkunskapen från långtidsminnet. 

 

Figur 2 - Kognitiv teori av multimedialärande (utifrån Mayer, 2010) 

Inlärning kan mätas i bibehållande och överföring av kunskap, så kallad inlärningseffekt, menar Mayer 
(2010). Resultatet av inlärning kan mätas med bibehållande- och överföringstester. Bibehållandetester 
visar hur väl användaren kommer ihåg det studerade materialet genom att till exempel mäta hur mycket 
användaren kommer ihåg eller känner igen av det tidigare studerade materialet vid ett senare tillfälle. 
Överföringstestet visar hur väl användaren kan tillämpa kunskapen i nya situationer. Användarens 
utförande av testerna ger en indikation om inlärningsresultatet.  
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2.2 Kognitiv bearbetning   

Mayer (2010) beskriver att det inom inlärningssituationer finns tre typer av krav på användarens kognitiva 
system: irrelevant bearbetning, relevant bearbetning och genererande bearbetning.   

 Irrelevant bearbetning: kognitiv bearbetning som inte stödjer inlärningen. Det kan till exempel 

vara att en bildbeskrivning inte är placerad på samma sida som den beskrivna bilden. Irrelevant 

bearbetning bör undvikas för att förbättra inlärningen 

 Relevant bearbetning: kognitiv bearbetning som krävs för att mentalt representera det väsentliga 

materialet i arbetsminnet. Det är inte lämpligt att minska den nödvändiga bearbetningen, målet 

är att hantera den nödvändiga bearbetningen inom användarens kognitiva kapacitet 

 Genererande bearbetning: kognitiv bearbetning med mål att få förståelse för det presenterade 

materialet och påverkas av användarens motivation att förstå materialet. Även om användaren 

kan ha tillgänglig kognitiv kapacitet så kan de ha svårt att uppnå en djupare förståelse på grund av 

att de inte är motiverade till det.   

Det är viktigt att ta hänsyn till att användarens kognitiva bearbetning inte överstiger användarens kognitiva 
kapacitet vid design av instruktioner. Om det till exempel krävs för mycket irrelevant bearbetning på grund 
av att instruktionerna är dåligt utformade kanske användaren inte har tillräcklig kapacitet för att engagera 
sig i nödvändig genererande bearbetning och kan därför inte uppnå en meningsfull inlärning.   

2.3 Öka inlärningseffekten 

Mayer (2010) utförde överföringstest på testpersoner för att undersöka vad som ökade inlärningseffekten 
utifrån de tre typerna av krav på användares kognitiva system. Detta test gav insikt om vad som bör utföras 
för att öka inlärningseffekten:  

Minska irrelevant bearbetning genom att:  

 Endast inkludera nödvändigt material, till exempel kan människor lära sig bättre genom svartvita 

teckningar än från färgfotografier  

 Markera viktigt material med till exempel konturer, rubriker och beskrivande ord. Till exempel lär 

sig människor en instruktion bättre om det finns rubriker som motsvarar de olika stegen i 

processen 

 Placera utskrivna ord som motsvarar en specifik del i en bild i närheten av den delen. En bild på 

ett hjärta bör till exempel ha texter som beskriver hjärtkamrarna i närheten av motsvarande 

hjärtkammare på bilden.   

Hantera relevant bearbetning genom att:  

 Redan veta namn och egenskaper på begrepp. Användaren bör ha eller införskaffa kunskap om de 

olika begreppen innan en instruktion läses som innehåller begreppen 

 Kunna dela långa inlärningssegment i mindre bitar. En förklarande animering kan till exempel 

pausas och startas utefter användarens egna önskemål 

 Lyssna till ord hellre än endast läsa de utskrivna, på så sätt minskas den visuella belastningen, som 

oftast överbelastas, för att istället öka den auditiva belastningen, som ofta underbelastas.   

Främja genererande bearbetning genom att:  
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 Kombinera text och bilder, en instruktion bör till exempel beskrivas med text och visa tillhörande 

illustrationer för varje steg 

 Presentera ord som talspråk eller i en artig form istället för en formell eller direkt form. Människor 

lär sig bättre om berättaren pratar om ”öppna dörr” snarare än ”öppning dörr” 

 Låta berättare tala med en mänsklig röst snarare än en maskinell röst. Människor anstränger sig 

mer för att förstå vad berättaren säger när de känner att de har en samhörighet med berättaren.    

Mayer, m.fl. (1996) utförde en studie där collegestudenter fick läsa eller lyssna på en instruktion som 
innehöll olika mängd av text och illustrationer. En analys gjordes av hur väl studenterna kom ihåg 
instruktionen och kunde utföra stegen, det som Mayer (2010) kallar bibehållande- och överföringstester. 
Även denna studie visade att en verbal instruktion inte är lika inlärningseffektiv som en kombination av 
verbalt och visuellt format. Det visade sig att en instruktion är mer effektiv om den innehåller en mindre 
mängd text än en stor mängd. Studenternas inlärning var även mer effektiv när ord och illustrationer 
presenterades tillsammans istället för separat.   

2.4 E-learning 

Då syftet är att öka inlärningen av BRI, som i framtiden kommer implementeras på en läsplatta, studerades 
e-learning som är instruktioner som finns på digitala enheter och innehåller lärande moment. 

Clark och Mayer (2011) förklarar att e-learning kan delas upp i tre kategorier: Var, Vad och Varför.  

 Var: är e:et i e-learning och innebär att utbildningen ges på en digital plattform.  

 Vad: är lärandet, att programmet ska innehålla information och hjälpa användaren att lära sig.  

 Varför: är att programmet ska hjälpa individen i sitt lärande i sin utbildning eller utveckling inom 

organisationer.  

Användandet av teknologi för inlärning, e-learning, har enligt Tîrziu och Vrabie (2015) blivit vanligt inom 
många utbildningar. Genom undersökningar har några faktorer identifierats som påverkar e-learning, 
dessa är:   

 Stöd och vägledning för användaren: Användaren bör ha tillgång till någon typ av stödsystem eller 

kontakt för att möjliggöra utveckling av inlärningen 

 Flexibilitet: Att klassisk e-learning kan utföras var som helst, när som helst och av vem som helst 

har bevisats leda till goda resultat 

 Undervisning- och lärandeaktiviteter: Undersökning visar att det är nivån av interaktion som 

påverkar kvalitén av användarens utförande. Även nivån av samarbete med andra användare och 

möjligheten att praktiskt utföra en uppgift påverkar utvecklingen 

 Tillgänglighet: För att e-learning ska vara möjlig så har tillgängligheten av teknologi och 

uppkoppling till materialet stor påverkan 

 Akademiskt förtroende: Inlärningen påverkas av användarnas tidigare erfarenhet av e-learning. 

Studier visar att tidigare erfarenhet är det som gynnar en lyckad inlärning mest 

 Lokalisering av innehåll: Materialet bör vara anpassat för att passa den lokala kulturen, traditioner 

och religioner. Bilder och symboler kan till exempel vara mer eller mindre passande på olika ställen 

och till olika användare 

 Attityd mot IT och e-learning: Det finns olika attityder mot e-learning, både positiva och negativa. 

Dessa attityder kan skapa problem om de inte bemöts på ett lämpligt sätt.  
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2.5 Inlärningsvärde av visualiseringar  

En del av syftet med arbetet är att användarna ska bli säkrare på hur de ska agera i verkliga situationer, 
hur användarna tolkar visualiseringar kan påverka detta, därför studeras visualiseringarnas 
inlärningsvärde. 

Clark och Lyons (2011) menar att de två mest grundläggande verktygen för att hjälpa användare bygga 
upp kunskap är att använda text och grafik. Vikten av illustrationers påverkan på inlärning är ofta 
omedveten, det händer att instruktionsmaterial ibland använder grafik som försämrar inlärningen.   

Det finns inga exakta metoder eller tillvägagångssätt som kan garantera förbättrad inlärning och utförande 
i alla situationer. Tre interaktiva faktorer påverkar inlärningsvärdet av visualiseringar, dessa är:  

1. Egenskaperna hos visualiseringen:  

 Typ av grafisk visualisering, se 2.5.1 

 Grafiska kommunikationsfunktioner, se 2.5.2 

 Grafiska psykologiska funktioner, se 2.5.3 

2. Målet med instruktionen 

3. Olikheterna mellan användarnas tidigare erfarenheter. 

 Typ av grafisk visualisering 

Enligt Wong m.fl. (2009) är instruktionsanimationer överlägsna när de utnyttjar mänsklig rörelse. I deras 
experiment där de jämförde statiska instruktioner mot animationer på hur pappersfigurer viks så lärde sig 
användaren mer när de utförde en övning samtidigt som de observerade animationen än när de endast 
granskade illustrationerna. Slutsatsen av experimentet var att det är fördelaktigt att utnyttja animationer 
när användaren samtidigt kan utföra uppgiften så som att knyta knopar, pussla, vika origami och så vidare. 

 Grafiska kommunikationsfunktioner 

Experiment utfördes av Mayer och Gallini (1990) där inlärning av illustrationer utvärderades, en jämförelse 
gjordes mellan illustrationer som beskrev förändringar (beskrivande illustrationer) mot illustrationer som 
inte visade förändringar (icke beskrivande illustrationer) under test där olika uppgifter skulle utföras av 
testpersoner. Resultatet visade att inlärningen genom de beskrivande illustrationerna var överlägset 
effektivare än genom de icke beskrivande illustrationerna. De icke beskrivande illustrationerna 
misslyckades att visuellt beskriva processer och komponenter medan de beskrivande illustrationerna 
klarade båda bra, speciellt lyckat var det när både processen och komponenterna beskrevs i illustrationen.  

I experimentet som Mayer och Gallini (1990) genomförde deltog studenter med olika erfarenhet av det 
berörda ämnet, en grupp studenter med låg erfarenhet och en med hög erfarenhet. De beskrivande 
illustrationerna hade stor förbättringseffekt på problemlösningen hos studenterna med låg erfarenhet 
medan det inte gjorde någon större skillnad på problemlösningen hos studenterna med hög erfarenhet. 
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 Grafiska psykologiska funktioner 

Användarens tidigare erfarenhet av ämnet som studeras har stor betydelse för grafikens värde enligt Clark 
och Lyons (2011). Det har visat sig att information med tillagd grafik markant förbättrar novisers inlärning. 
Dock hjälper det inte inlärningen för användare med tidigare erfarenhet av ämnet. Om de redan är bekanta 
med vanliga begrepp och utformningar av ämnet har de lättare att själva skapa sig en uppfattning utifrån 
sin erfarenhet när de endast läser texten. Därför bör det investeras i grafiska resurser i introducerande 
material där användarna inte är bekanta med innehållet. 

 Inlärningsvärde av visualiseringars detaljnivå 

Butcher (2006) utförde två experiment på skillnaden mellan inlärningsprocessen där vissa av deltagarna 
endast studerade text, några studerade text samt förenklade visualiseringar och några andra studerade 
text samt detaljerade visualiseringar. De två visualiseringar som utnyttjades var av ett människohjärta, där 
den ena var detaljrik och det andra förenklad, se Figur 3. Vid det första experimentet var testpersonerna 
kunniga inom området och testerna visade att både de som hade förenklade visualiseringar med text och 
detaljerade visualiseringar med text presterade bättre än de som endast fick studera texten. Det visades 
även att den förenklade visualiseringen passade bättre till faktabaserad inlärning än vad den detaljerade 
visualiseringen gjorde. Under det andra experimentet utfördes samma tester fast denna gång var 
testpersonerna noviser. Resultatet från detta experiment visar att båda visualiseringstyperna minskade 
antalet missförstånd. När text och visualiseringar blandades visade studien att det är bäst att tillämpa 
förenklade visualiseringar och att visualiseringar som stödjer den kognitiva processen är de det mest 
effektiva för djup förståelse. 

 

Figur 3 - a: en förenklad visualisering. b: en detaljerad visualisering (utifrån Butcher, 2006) 

Butcher (2006) beskriver att multimediaprincipen om sammanställning skulle kunna impliceras på 
visualiseringars komplexitet. Principen innebär att irrelevant information som hämmar användarens 
lärande tas bort. Irrelevant information kan exempelvis vara ord, ljud, bilder och musik. Det kan även vara 
information som är intressant enligt användaren, men som inte tillför något till det tänkta ämnet. Om 
denna princip skulle tillämpas på visualiseringarna skulle detta innebära att all överflödig information 
skulle tas bort och endast den relevanta informationen behållas.  

I en studie som Scheiter m.fl. (2009) höll i beskriver de hur de lät studenter studera antingen realistiska 
eller förenklade visualiseringar. Studien visade att de studenter som studerade förenklade visualiseringar 
fick ett överlägset bättre betyg. I ett annat experiment fick studenterna ta del av två visualiseringar i olika 
ordning och då visade det sig att det inte skilde sig om de fick se de förenklade två gånger eller om det de 
fick se en realistisk och en förenklad. De som endast fick granska de realistiska visualiseringarna fick ett 
betydligt sämre studieresultat. 
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2.6 Navigering och avläsning 

För att målet att gränssnittet ska vara anpassat till användaren ska bli uppfyllt studerades teori kring hur 
användare navigerar och läser av sidor.   

Padovani m.fl. (2014) genomförde en studie som såg över hur människor navigerar med sina smartphones, 
vad de tyckte var viktigt utifrån ett navigeringsperspektiv och hur de tog sig till de sidor som de ville till. 
Studien visade att när människor använder en applikation så är det irrelevant att veta hur de har tagit sig 
till en viss del av applikation. Det viktiga är att de har tagit sig dit och att det tydligt redogörs vart i 
applikationen de är för stunden. 

Enligt Arvola (2014) finns det en generell riktlinje för webbsajter och hierarkiskt ordnade applikationer 
som går ut på att det är bättre med en bred och grund struktur än en smal och djup struktur om det rör 
vana användare. 

I en studie som Spinillo och Dyson (2000) utförde fick deltagare testa att läsa av fyra olika bildsekvenser 
bestående av fyra bilder vardera och berätta hur de läste av sekvenserna. Varje bildsekvens var utformad 
olika, bland annat fanns det en klassisk bildserie och en diamantformad där läsaren fick sicksacka mellan 
bilderna. Det visade sig att människors läsriktning påverkar hur människan läser av bildsekvenser. De flesta 
deltagarna föredrog de alternativ där bilderna var illustrerade horisontellt vänster till höger. Deltagarna 
som utförde testerna var alla från länder där läsriktningen är från vänster till höger.  

2.7 Riktlinjer för design 

För att uppnå arbetets mål att ta fram ett gränssnitt anpassat till en läsplatta med iOS-operativsystem och 
Saabs formspråk studerades teori kring Saabs grafiska profil och iOS riktlinjer. 

På Saabs hemsida redogörs företagets brand guideline, som bland annat beskriver deras färger, typografi 
och logotyp och hur dessa kan tillämpas. Överlag har Saab raka former som grafisk profil och undviker för 
det mesta organiska former. Deras vanligaste färger är neutrala och består främst av grått i olika nyanser 
men har även några accentfärger som mörkblått, rött och silver. Huvudrubriker är ofta stora och skrivs 
med typsnitt Regular i versaler medan underrubriker är mindre men fetstilta i gemener. Saabs bilder är 
ofta stora och täcker en större del av bildskärmen. (Saab AB, 2016b) 

Engman och Frisk (2015) som utvecklade en Electronic Flight Bag (EFB) och identifierade Saabs grafiska 
profil under arbetet menar att det lättaste sättet att designa utifrån Saabs grafiska profil är att använda 
logotypen i gränssnittet och inspireras av Saabs värdeord: tillit, expertis och driv. 

Apple har utformat User Interaction Guidelines för att ge utvecklare tips om hur applikationer bör se ut 
och vad som är möjligt att göra inom ett iOS-system. På hemsidan redogörs till exempel vilka mått som 
finns, vart navigationsbaren ska placeras, vilka knappar som finns och hur val brukar redogöras. Det finns 
exempel på hur layouter rekommenderas att se ut och hur de rekommenderas att inte se ut. (Apple, 2016) 

2.8 Myndighetskrav 

För att ta fram ett grafiskt användargränssnitt studerades myndighetskrav som påverkade arbetet. 

FMVs handbok för materielpublikationer (2007) beskriver hur tekniska ordrar ska formateras, den används 
till exempel av skribenter på Saab när de skriver tekniska ordrar åt FMV. Handboken är en guide över hur 
publikationerna ska se ut, vilka typsnitt som ska utnyttjas med mera. Dagens BRI är skapad utifrån denna 
handbok.  
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Dokumentet Flygmaterielunderhåll norm för framtagning av BRI (2014) är en beskrivning av hur en 
interaktiv BRI ska tas fram. I dokumentet förklaras hur innehållet ska skrivas och formateras, vilket innehåll 
som ska finnas så som rubriker och hur information ska delas. Det redogörs även vilken typografi som ska 
tillämpas. 

Standarder som rör det grafiska användargränssnittet och togs hänsyn till under arbetet är:  

 SS-EN ISO 9241-12:1998: Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar (VDTs) – Del 12: 

Presentation av information 

 SS-EN ISO 9241-14:1997: Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmsterminaler – Del 14: 

Menydialoger 

 SS-EN ISO 9241-16:1999: Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar (VDTs) – Del 16: 

Direkthanterande dialoger. 
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3 Metodansats 
Nedan sammanställs teori om de metoder som användes i arbetet. 

3.1  Produktutvecklingsprocessen 

Standarden SS-EN ISO 9241-210:2010 (2010) beskriver hur aktiviteter under utvecklingscykeln av 
interaktiva datorbaserade system bör utföras. Standarden beskriver en iterativ användarcentrerad 
designprocess med mål att förbättra arbetsförhållandena och effektiviteten samtidigt som allvarliga 
effekter ska förhindras. Denna standard rekommenderas även av Arvola (2014) som en lämplig 
arbetsprocess att följa under användarcentrerade projekt.  

Enligt standarden bör det ingå fyra aktiviteter i en användarcentrerad designprocess, dessa är: 

1. Förstå och specificera användningssammanhanget. 

2. Specificera användarnas krav. 

3. Ta fram designlösningar som möter användarnas krav. 

4. Utvärdera designlösningar mot krav. 

Dessa aktiviteter ska genomföras i en iterativ process där de repeteras tills användbarhetsmålen är 
uppnådda, se Figur 4. 

 

Figur 4 - Relationen mellan användarcentrerade designaktiviteter (utifrån ISO 9241-210:2010, 2010) 
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Under dessa aktiviteter finns det enligt SS-EN ISO 9241-210:2010 (2010) viktiga aspekter som ska tas 
hänsyn till, dessa beskrivs nedan. 

Förstå och specificera användningssammanhanget: 

 Användarnas karaktärsdrag. 

 Arbetsuppgifter som användarna utför. 

 Den miljö där användarna använder systemet. 

Specificera användarnas krav: 

 Identifiering av relevanta användare och andra som berörs av designen. 

 Skapa en tydlig redogörelse för målen med den användarcentrerade designen. 

 Prioritera de olika kraven. 

 Sätta upp mätbara mål som den framtagna designen ska testas mot. 

 Få bekräftelse av användarna eller av de som representerar deras intressen. 

 Inkludera lagstadgade eller rekommenderade krav. 

 Dokumentera hela förloppet. 

Ta fram designlösningar som möter användarnas krav: 

 Utveckla övergripande designförslag.                          

 Detaljera designlösningen genom användning av till exempel simuleringar, modeller, osv. 

 Visa lösningen för användare och låt dem utföra arbetsuppgifter med prototypen. 

 Iterera processen tills designmålen är uppfyllda. 

Utvärdera designlösningar mot krav: 

 Det sista steget är ett viktigt steg som fastställer om kraven uppnåtts och ger feedback om 

förbättringsmöjligheter till framtida utveckling. 

3.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utfördes för att hitta relevant information inom de områden arbetet berör. Enligt Ulrich 
och Eppinger (2008) är detta det mest effektiva sättet att söka information elektroniskt och hitta relevanta 
artiklar och tidskrifter inom det sökta området. 
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3.3 Metoder under förstudie 

Nedan följer teori om metoderna som användes under förstudien. 

 Fältstudie 

Fältstudier bör enligt Goodman, m.fl. (2012) struktureras enligt denna instruktion: 

Introduktion 

 Målet med intervjun ska förtydligas för den intervjuade samt att den som intervjuar är där för att 

observera och lära.  

 Under observation så görs anteckningar och frågor skrivs ned för att ställas vid ett senare lämpligt 

tillfälle. 

 Allmänna frågor ställs för att få en uppfattning om vem den intervjuade är, till exempel hur en 

vanlig arbetsdag ser ut, vilka typiska arbetsuppgifter den intervjuade har, vad den gjorde igår.  

 Fokus ska ligga på händelser och konsekvenser, inte på orsaker till varför den intervjuade gör på 

ett visst sätt under själva studien.  

Huvudobservationsperiod  

 Observation av när testpersonen utför sitt arbete bör utgöra 2/3 av besöket.  

 Den största delen av tiden handlar om att observera vad testpersonen gör, vilka verktyg som 

används och hur de används.  

 Testpersonen ska informeras om att den kan pausa observationen om den behöver göra något 

privat, till exempel ta emot ett telefonsamtal.  

 Testpersonen bör bli tillfrågad att övergripande beskriva vad den gör, som för en praktikant eller 

lärling, på den nivån att det inte stör arbetsflödet.  

 Testpersonen kan bli tillfrågad om förklaringar, förtydliganden, eller genomgångar, men då på ett 

diskret sätt. Frågor ska skrivas ned och ställas vid ett lämpligt tillfälle.  

 Om testpersonen verkar utföra en uppgift på ett annorlunda sätt än vad testpersonen vanligtvis 

gör, så bör testpersonen bli tillfrågad om det som görs är det som ska utföras eller om 

testpersonen kan visa det. Testpersonen bör bli ombedd att visa även om den säger att det är 

komplicerat eller ointressant.  

Avslutning  

 En sammanfattning av fältstudien bör presenteras i slutet av fältstudien för testpersonen för att 

få en bekräftelse av att allt uppfattats korrekt.  

 I slutet bör testpersonen bli tillfrågad om vad den fått för upplevelse av observationen, om den 

förväntat sig någon specifik fråga som den inte fått, om det var något som gjorde den bekymrad, 

om det var något den skulle vilja göra annorlunda samt om det var något som observatören kunde 

gjort annorlunda?  
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Fältanteckningar  

Enligt Arvola (2014) är det bra att dela upp fältanteckningarna i två spalter, en spalt för observationer och 
en för egna spekulationer. För att hjälpa till vid tolkning efter en fältstudie är det bra att anteckna exakta 
citat med betoningar, detta för att tolka det som deltagarna faktiskt menar. Vilken deltagare som säger 
och gör vad ska antecknas.  

Det är viktigt att alla som ska utföra intervjuer och observationer sätter sig in i protokollen och utför 
pilotintervjuer, alltså testa intervjufrågorna på en oberoende part för att se om frågor behöver 
omformuleras. Efter att fältstudien är utförd är det viktigt att renskriva observationerna och intervjuerna 
så fort som möjligt, för att förstå vad som står i dem. (Arvola, 2014) 

 Användbarhetstest 

Ett användbarhetstest är enligt Martin och Hanington (2012) en utvärderande metod där personer utför 
specifika uppgifter där deras prestationer observeras för att delar i gränssnitten som behöver förbättring 
ska kunna identifieras. Dessa test följer ofta samma format som tänka-högt-övningar. Observatörerna och 
utvärderarna ska försöka identifiera fel där deltagarna:  

1. Förstår uppgiften men kan inte slutföra den inom rimlig tid  

2. Förstår målet men måste testa flera olika sätt för att klara uppgiften 

3. Ger upp eller avstår från processen 

4. Avslutar en uppgift, men inte den uppgiften som var specificerad 

5. Uttrycker överraskning eller förtjusning 

6. Uttrycker frustration, förvirring eller klandrar sig själva för att de inte klarat att avsluta uppgiften 

7. Hävdar att något är fel eller inte är logiskt 

8. Föreslår något för gränssnittet eller flödet.  

 Räkna fel 

För att identifiera vilka fel användare kan göra under användning av produkten kan en lämplig metod vara 
att räkna felen som användaren gör under ett test. Tullis och Albert (2013) beskriver att en lista med 
möjliga typer av fel ska göras först, den kan se ut på detta sätt: 

 Föra in fel typ av data i ett fält 

 Göra ett felaktigt val i en drop-down-menylista 

 Utföra en felaktig sekvens av val 

 Misslyckas med att klicka på specifik länk. 
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När testet är utfört kan identifiering göras av hur allvarliga problemen är. Detta tas fram genom att 
kombinera olika faktorer, till exempel hur många användare som upplevde ett problem samt hur stor 
påverkan det hade på användarupplevelsen, se Tabell 1. Resultatet kan redovisas i ett stapeldiagram över 
allvarlighetsgraderade problem per utförd uppgift. 

Tabell 1 - Allvarlighetsgrad baserat på kombinerade faktorer (Tullis & Albert, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 Affinitetsdiagram 

Affinitetsdiagram är en teknik där kategorisering av den insamlade datan sker. Denna aktivitet utförs med 
fördel i tvärgrupper för att få in åsikter från olika kompetensområden. De steg som enligt Arvola (2014) 
ingår är:  

1. Läsa igenom alla anteckningar och markera viktiga händelser. 

2. Varje deltagare läser upp sina markeringar och skriver ned dem på post-it. Lapparna kodas med 

varifrån markeringen kommer för att få spårbarhet.  

3. Lapparna ordnas utifrån datan som har skrivits upp. 

4. Lapparna grupperas genom att urskilja vilken information som är lika eller relaterar till varandra. 

Då det är lätt att påverka varandra är det bra om deltagarna inte pratar med varandra under denna 

övning. 

5. Deltagarna diskuterar sedan vad som gör att lapparna hör samman. Det kan hända att vissa lappar 

står för sig själva då de inte passar ihop med någon annan. 

6. Utifrån grupperingarna namnges varje kategori, som gärna får vara en kort fras. Det går även att 

identifiera teman under denna fas och placera kategorier under dessa. 

7. I det sista steget dras det linjer mellan teman, kategorier och underkategorier. Detta hjälper en få 

en hierarkisk bild som visar sambanden mellan observationer och idéer.  

Denna metod hjälper till att strukturera upp den data som samlats in och underlättar kartläggningen av 
användarbehoven. När all data är strukturerad bör en diskussion hållas för att få ut så mycket som möjligt 
av fasen. Diskussionen möjliggör en djupare analys och tolkning av data. Det som bör diskuteras är: 

 Vad som överraskade 

 Vad som förväntades men inte inträffade 

 Det som var nytt 

 Vad som skapade nya idéer 

 Vilka mönster som fanns eller inte fanns. 

  

 Få testpersoner upplever 

ett problem 

Många testpersoner 

upplever ett problem 

Liten påverkan på 

användarupplevelsen 
Låg Medel 

Stor påverkan på 

användarupplevelsen 
Medel Hög 
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 MoSCoW-prioritering av behov 

Tonnquist (2012) beskriver MoSCoW-prioritering som innebär att krav rangordnas utefter hur viktiga de 
är att uppfylla. Kraven rangordnas efter: 

 Ska: dessa krav är obligatoriska 

 Bör: dessa krav är önskvärda men ej obligatoriska 

 Kan: dessa krav är möjliga att genomföra med den tid och kompetens som finns i gruppen men är 

inte heller obligatoriska 

 Bra: Dessa krav uppfylls om det finns tid och de andra kraven är uppfyllda. 

 Översättning till mätbara krav 

Enligt Ulrich och Eppinger (2008) är det nödvändigt att översätta användarbehoven till mätbara krav då 
användarbehoven ofta är formulerade i generella termer, vilket gör dem svåra att applicera under 
produktutvecklingsfasen. Det kan finnas behov som är svåra att översätta till mätbara krav, till exempel 
om produkten ska förmedla en känsla så kan det vara svårt att bestämma en enhet. I detta fall märks 
enheten som subjektiv. Om produkten istället ska uppfylla krav som den antingen uppfyller eller inte så 
blir enheten binär och värdet antingen Ja eller Nej. 

3.4 Metoder under idégenerering 

Nedan följer teori om de metoder som användes under idégenereringsfasen. 

 Användarprofil 

Användarprofiler används enligt Osvalder, m.fl. (2010) för att presentera data om användarna. En 
användarprofil innehåller information om mental, fysisk och demografisk data för användaren samt 
information som kan vara lämplig för den specifika studien. Användarprofiler kan presenteras i form av 
personas där riktiga användare sammanställts till fiktiva användare. Dessa profiler beskriver även 
användarnas karakteristiska kunskap, förmågor och begränsningar. Syftet med att skapa användarprofiler 
är att sammanställa de faktorer hos användarna som påverkar interaktionen med produkten. Användarna 
kan delas in i olika användartyper, till exempel primär och sekundär användare. Den primära användaren 
är den som använder produkten för dess främsta syfte, till exempel att värma vatten med en vattenkokare. 
Den sekundära användaren använder produkten för något annat, till exempel en försäljare av 
vattenkokare.  

 Funktionsdriven divergens  

Funktionsdriven divergens är en typ av idégenerering där deltagarna fokuserar på vilka funktioner 
produkten eller tjänsten har. Metoden innehåller en typ av Brain Writing där sex personer börjar med att 
skriva ner frågan ”Vad ska användaren kunna göra med produkten eller tjänsten?” på varsitt papper. Då  
Brain Writingen utförs i en funktionsdriven divergens så listar deltagarna tre funktioner som produkten 
kan ha, där varje funktion ska bestå av ett verb och ett substantiv. Sedan skickas papperna vidare tills alla 
deltagare har skrivit tre funktioner på varje papper. Efter detta utvärderas varje funktion genom att 
markera om funktionen är Nödvändig (N), Önskvärd (Ö) eller Onödig (O). Det går även att benämna en 
funktion OR vilket betyder Onödig men rolig. Sedan radar deltagarna upp alla de nödvändiga funktionerna, 
några av de önskvärda, de som är mest intressanta, samt någon onödig men rolig. Avslutningsvis formas 
det koncept genom att se hur det skulle bli om någon av utvalda funktionerna var en huvudfunktion. 
Koncepten detaljeras genom beskrivande skisser. (Arvola, 2014) 
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 Gränssnittsskissning  

Vid gränssnittsskissning skissas skärmbildslayouter som markeras med utropstecken för att upplysa 
designbeslut och frågetecken som visar vad som ska utforskas. Plus- och minuslistor kan utnyttjas för att 
värdera olika delar i skisserna. (Arvola, 2014) 

3.5 Metoder under konceptutveckling 

Nedan följer teori om de metoder som användes under konceptutvecklingsfasen. 

 Pappersprototyper och utvärderande tester 

I Rettings artikel Prototyping for Tiny Fingers (1994) beskrivs för- och nackdelarna med pappersprototyper 
och låg-fidelitetstester (lo-fi). Det förekommer ofta att utvecklare sätter sig och programmerar eller 
simulerar sina applikationer i datorn utan att ha utfört tester med användarna först. Detta är inte bara 
tidskrävande och dyrt utan kan även påverka användartesterna negativt när de väl utförs, dessa tester 
kallas för hög-fidelitetstester (hi-fi). Vid sådana tester kommer utvecklaren få mer kommentarer på färg-, 
typsnitt- och knappval än att få resultat inriktade på designfel. Testpersonen kan även hålla igen på 
kommentarer då prototypen känns som en färdig produkt och då vill testpersonen inte verka jobbig eller 
dum för att de inte förstår hur de ska använda produkten. Upptäckta fel eller förändringsområden från 
sådana användartester blir ofta kostsamma och svåra att lösa om en prototyp redan är 
färdigprogrammerad. Därför är det att föredra pappersprototyper som det första utvärderande testet. En 
pappersprototyp tillverkas enkelt med hjälp av papper, kartong, pennor, sax och lim. När testet utförs på 
användaren är det en person som agerar dator och lägger fram det som händer när användaren trycker 
på pappret. När prototyper testas på användaren är det mer troligt att de vågar uttrycka sina åsikter om 
konceptet då den inte känns färdig. Användaren lägger större fokus på funktionerna vid lo-fi tester. 

Inför testerna beskriver Retting (1994) vilka steg som ska utföras så som att testpersoner ska väljas, 
testscenarios ska skrivas och pilottest av prototypen ska utföras. Vid val av testpersoner är det viktigt att 
hitta personer som liknar målgruppen så mycket som möjligt. Testpersoner som bör undvikas under tester 
är vänner, familj och anställda då de kommer försöka svara det de tror att testledaren vill att de ska säga. 
Ett scenario bör beskriva hur produkten bör användas under en arbetssituation. En oberoende part bör 
läsa igenom uppgifterna och berätta om de känns verkliga eller inte. Testpersonerna visar ett större 
engagemang till lo-fi prototyper när innehållet i prototypen känns bekant eller är verklighetstroget. Det 
sista steget i förberedelseprocessen är att utföra ett pilottest. Det är viktigt att den testledare som agerar 
dator hela tiden har koll på nästa steg och alla alternativa steg som kan tas. Det bör inte förekomma fel 
eller fördröjningar under testet, eftersom det skulle upplevas som en bugg i systemet.  

 Datorprototyper 

Arvola (2014) beskriver att skillnaden mellan en pappersprototyp och en datorprototyp är det visuella och 
det interaktiva. Datorprototyper gör att användaren får möjligheten att testa känslan och bedöma 
utseendet på ett annat sätt än vad som är möjligt med en pappersprototyp. Vid tillverkning av en 
datorprototyp finns det mängder av olika program som kan tillämpas.  

  



18 

 

3.6 Metoder för utvärdering 

Nedan följer teori om de metoder som utfördes i flera faser i utvärderingssyfte. 

 Hemsideanalys  

Människor har en uppfattning om hur hemsidor bör fungera och hur interaktion sker med dem, men det 
är mycket som påverkar hur människor uppfattar hemsidor (Johnson, 2014). En analys av hemsidor kan 
utföras genom att skriva upp positiva och negativa aspekter genom plus och minuslistor för att utgå ifrån 
vid fortsatt arbete.                               

 Intervjuer 

Nästan alla intervjuer som har användarupplevelsen i fokus har ungefär samma struktur menar Goodman, 
m.fl. (2012), de börjar brett för att sedan gå in på detaljnivå för att till sist avsluta brett. Detta är ett sätt 
att lägga upp en intervju i sex steg:  

1. Introduktion: alla som deltar under intervjun presenterar sig för att öka trygghetskänslan mot 

varandra.  

2. Uppvärmning: fasen används för att den intervjuade ska börja tänka på det berörda ämnet 

intervjun handlar om.  

3. Generella problem: frågor ställs kring den intervjuades erfarenhet av produkten, även attityd, 

förväntning och antaganden kring produkten diskuteras.  

4. Djupt fokus: produkten, servicen eller idén som är framtagen introduceras och den intervjuade 

får fokusera på detaljerna av vad den gör, hur den fungerar, om de kan använda den och vilken 

deras första erfarenhet av den är. Denna fas utgör den största delen av intervjun under 

användbarhetstester, men för besök där intervjun är i utforskningssyfte så används inte denna fas.  

5. Retroaktivt: fasen liknar fasen Generella problem, men diskussionen rör hur de idéer som 

introducerats under fasen Djupt fokus påverkar de problem som tidigare tagits upp. Under 

utforskande intervjuer används inte denna fas.  

6. Sammanfattning: fasen är den kortaste och avslutar intervjun formellt.  

Alla nya intervjuer bör testköras med till exempel kollegor komplett med alla material som är tänkt att 
användas under de riktiga intervjuerna för att identifiera och åtgärda eventuella problem innan de riktiga 
intervjuerna. 

 Likerts-skala 

En Likerts-skala används för att utvärdera nivån av överensstämmelse till ett påstående. Tullis och Albert 
(2013) beskriver att negativa eller positiva påståenden kan besvaras genom en fem- till sjupunkts skala. En 
fempunkts skala besvaras då genom: 

1. Håller inte alls med 

2. Håller inte med 

3. Håller varken med eller inte med 

4. Håller med 

5. Håller helt med. 
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 USE questionnaire 

För att mäta en produkts användbarhet, tillfredsställande förmåga, hur lättanvänd den är samt hur lättlärd 
den är, kan ett USE qestionnaire, Usefulness, Satisfaction, Ease of Use questionnaire, användas. Det är en 
enkät som består av 30 graderbara postitiva påståenden som delas upp i fyra kategorier; användbar, 
tillfredställande, lättandvänd samt lättlärd. Testpersonen besvarar hur väl den instämmer med 
påståendena genom en Likerts-skala. Resultatet kan presenteras i hur procentuellt väl uppnådda de fyra 
kategorierna är för produkten. För att räkna ut den procentuella uppfyllnaden så räknas först 
svarsmedelvärdet ut för varje fråga. Sedan adderas medelvärdena för ett antal frågor, vilka frågor som 
används beror på vilken kategori som räknas ut. För Användbar används fråga 1-8, för Lättanvänd används 
fråga 9-19, för Lättlärd används fråga 20-23 och för Tillfredsställande används fråga 24-30. Beroende på 
vilken kategori som räknas ut används det adderade medelvärdena och divideras med produkten av Antal 
svaralternativ * Antal deltagare * Antal frågor under kategorin. Detta ger ett procentuellt värde på hur väl 
uppnådd kategorin är. (Tullis & Albert, 2013) 

 Semantisk differentialskala 

För att få en uppfattning om användarens känslor för produkten kan en semantisk differentialskala 
användas. Denna teknik går ut på att presentera motsatsord för användaren, till exempel stark och svag. 
Användaren får svara på vilket ord som stämmer bäst överens med produkten, till detta är det lämpligt att 
använda en Likerts-skala. (Tullis & Albert, 2013) 

 Tänka-högt-övning 

Martin och Hanington (2012) beskriver att tänka-högt-övningen är en metod går ut på att deltagaren 
berättar högt vad den gör och tänker medan den utför en uppgift, på detta sätt kommer bra och dåliga 
åsikter fram. Tänka-högt-övning är en av de vanligaste utvärderande metoderna inom användbarhet. 
Fokus ska vara på vad som händer och inte varför.  

Under en tänka-högt-övning ska enligt Tullis och Albert (2013) följande observeras: 

 Verbalt uttryck om förvirring, frustration, missnöje, nöje eller förvåning 

 Verbalt uttryck om självsäkerhet eller obeslutsamhet kring ett visst utförande som kan vara rätt 

eller fel 

 Deltagare som inte säger eller gör något som de skulle ha sagt eller gjort 

 Outtalade beteenden som ansiktsuttryck eller ögonrörelser. 

 Vilsenhet 

En metod som används för att mäta användarens effektivitet på webben är Vilsenhet som beskrivs av Tullis 
och Albert (2013), där studier utförs på hur väl användaren hittar i rubrikstrukturen. Under ett test får 
testpersonen i uppdrag att hitta till en specifik sida, observation görs då på hur testpersonen navigerar 
mellan olika sidor. För att räkna ut ett Vilsenhets-värde så antecknas dessa värden: 

N: Antalet olika sidor testpersonen besöker under testet. 

S: Det totala antalet sidor testpersonen besöker under testet, medräknat sidor som besökts flera gånger. 

R: Det minsta antalet sidor som det krävs att besöka för att utföra uppgiften korrekt. 

Värdet på Vilsenhet, V, räknas ut genom formeln:  

𝑉 =  √(
𝑁

𝑆
 − 1)

2
+  (

𝑅

𝑁
 − 1)

2
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Ett perfekt Vilsenhets-värde är 0, då har testpersonen gått den perfekta vägen. Då testpersonen får ett 
värde under 0.4 visar den inga specifika tecken på att inte hitta, får testpersonen ett värde mellan 0.4-0.5 
har den problem att hitta men får den ett värde över 0.5 visar den tydliga tecken på att ha stora problem 
att hitta.  

 Svårighetsgrad 

Det är vanligt att utvärdera hur svårt testpersonerna tyckte att det utförda testet var. Tullis och Albert 
(2013) beskriver att det är vanligt att mäta svårighetsgraden genom att testpersonerna besvarar frågan 
Hur svårt var testet genom att fylla i en Likerts-skala. Förutom att ge en antydan om testets svårighetgrad 
så framgår det av svaren om deltagarna är eniga om svårighetsgraden. 
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4 Förstudie 
Förstudien genomfördes med målet att besvara den första delfrågan "Vilka egenskaper är önskvärda för BRI?". 
Kartläggning av BRI, Telefonintervju och Fältstudie utfördes enligt standarden SS-EN ISO 9241-210:2010 (2010) 
första aktivitet, Förstå och specificera användningssammanhanget, se 3.1. Analys av användarbehov utfördes 
enligt den andra aktiviteten, Specificera användarnas krav, se 3.1. 

4.1 Kartläggning av BRI 

Nedan beskrivs hur metoderna Hemsideanalys och Webbkarta utfördes för att kartlägga dagens BRI. 

En hemsideanalys, se 3.6.1, av Brand- och räddningsinstruktion (2014) utfördes för att få en uppfattning 
av dagens utformning av BRI och vad det fanns att utgå från. Fokus låg på delar som kunde uppfattas som 
problem under användandet, se Figur 5. 

 

Figur 5 - Hemsideanalys av Brand- och räddningsinstruktion (2014) 

Arvola (2014) menar att det är vanligt att utforma Webbkartor för att kartlägga kategoriseringen av 
information i webbsajter eller hierarkiskt ordnade applikationer. På så sätt identifierades vad som var 
inkonsekvent i BRI.  

  

Sekretessbelagd 
information 
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 Resultat från kartläggning av BRI 

Uppfattningen av BRI var att den är svår att navigera i eftersom underrubrikerna heter olika saker under 
olika flygfarkoster trots att de kan innehålla samma typ av information. På startsidan finns 17 
flygfarkosttyper uppradade samt en flik med veteranflyg under. Under några flygfarkoster finns endast ett 
Crash Card, men de flesta innehåller information som är kategoriserad under 7-8 huvudrubriker: Allmänt, 
Data, Yttre utrustning, Risker, Lastutrymme, Brandåtkomst, Räddning och Bortsläpning. Rubriken 
Lastutrymme finns endast med under en flygfarkoststyp. Under dessa huvudrubriker varierar fliksystemet 
för varje flygfarkost. Utförandet av Webbkartan resulterade i en identifiering av att det till exempel under 
huvudrubriken Risker finns totalt 38 olika formuleringar av fliknamn fördelat på alla flygfarkoster när de 
egentligen skulle kunnat kategoriseras under max tio flikar. Fliknamnen kan variera med små olikheter i 
formuleringen, till exempel: Öppna dörr, Öppning av dörr, Öppning dörrar.  

Fliksystemet för underrubrikerna ligger horisontellt vilket skapar problem då fler flikar behöver läggas till. 
När rubrikerna inte får plats på en rad läggs en rad till under, men om en rubrik är för lång på den övre 
raden så skapas ett onödigt mellanrum mellan första och andra raden, se Figur 6. 

 

Figur 6 - Fliksystem för underrubriker i BRI 

Informationen i instruktionerna är upplagd så att om den överstiger motsvarande ett A4 så delas den upp 
under två flikar vilket gör att användaren lätt missar något. I instruktionerna finns ofta blåmarkerade länkar 
som leder till andra sidor, dessa missas lätt och då tappar instruktionerna sin mening. Det är svårt att 
förflytta sig smidigt då det inte går att backa eller spela om animationer, så det blir många klick för att 
komma till sitt tänkta mål. Sammanfattningsvis är den generella uppfattningen om BRI att den är 
inkonsekvent. 

4.2 Telefonintervju 

En intervju hölls utifrån Goodmans, m.fl. (2012) intervjustruktur, se 3.6.2, där steg 1-4 och 6 utfördes då 
intervjun var i utforskande syfte. Intervjufrågorna formulerades för en semi-strukturerad intervju vilket 
innebär att de som intervjuar får ställa följdfrågor om det skulle vara något de undrar över, 
intervjufrågorna kan ses i Bilaga 1. Intervjun hölls med en anställd på Försvarsmaktens tekniska skola i 
Halmstad. Intervjun hölls för att få en uppfattning av hur BRI utnyttjas i ett utbildningssyfte, hur och om 
brandmännen kommer i kontakt med BRI och om deras åsikter om BRI som ett utbildande element. 
Intervjun hölls över telefon och spelades in och transkriberades sedan ordagrant för att senare användas 
i ett affinitetsdiagram. 

 Resultat från telefonintervjun 

Enligt deltagaren finns det många förbättringsområden. Deltagaren drog sig från att använda den digitala 
BRI, istället brukade deltagaren utnyttja den gamla utdaterade BRI som är ett pärmsystem. Deltagaren 
erkände att pärmen inte hade uppdaterats även fast det finns möjlighet att skriva ut den senaste version 
från den digitala BRI. Främst tryckte deltagaren på att illustrationerna och animationerna var för overkliga 
och att det hade varit bättre med verkliga bilder och filmer.   
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4.3 Fältstudie 

En fältstudie planerades och utfördes utifrån Goodmans, m.fl. (2012) beskrivning av fältstudieupplägg, se 
3.3.1. Studien utfördes under en dag hos Räddningstjänsten vid Malmen i Linköping. Dagen började med 
en kort genomgång av vad arbetet går ut på och varför det är viktigt för arbetet att få användarnas åsikter 
om BRI. Under genomgången klargjordes det även att alla övningarna var anonyma och att övningarna 
kunde avbrytas närsomhelst vilket var extra viktigt då övningarna utfördes på Räddningstjänsten där alla 
deltagare var i tjänst. En förfrågan gjordes även om deltagarna tillät ljudinspelningar under de olika 
testmomenten. Inspelningarna transkriberades vid ett senare tillfälle ordagrant för att sedan användas i 
ett affinitetsdiagram. 

Under fältstudien hölls fem intervjuer på 30 minuter vardera där steg 1-4 och 6 av Goodman, m.fl. (2012) 
sex steg för intervjuer utfördes då detta var en intervju i utforskningssyfte, se 3.6.2. Två av de intervjuade 
var insatsledare, resterande var brandmän. Alla deltagare var män i 20-50 åldern. Även dessa intervjuer 
var semi-strukturerade och gick ut på att få en uppfattning av hur, var och när BRI används och deltagarnas 
egna uppfattningar av BRI, se intervjufrågorna i Bilaga 2.  

Under första observationen vid fältstudien visade en brandman vart de använder BRI, hur lokalen såg ut, 
vart de har tillgång till BRI, hur de använder BRI och med vilka redskap de använder BRI. Observationen 
utfördes utifrån Goodmans, m.fl. (2012) metodbeskrivning av fältstudier, se 3.3.1, och anteckningarna 
följde Arvola (2014) råd om fältanteckningar, se 3.3.1.   

Observation 2 under fältstudien bestod av sex stycken tänka-högt-övningar som följde Martin och 
Hanington (2012) samt Tullis och Alberts (2013) beskrivningar av metoden, se 3.6.6. Varje observation 
beräknades ta 30 minuter. Övningarna följde även Martin och Haningtons (2012) modell för 
användbarhetstest, se 3.3.2, samt Tullis och Alberts (2013) modell om att räkna testpersonernas fel under 
utförandet av övningarna, se 3.3.3. Testpersonernas felsteg antecknades, men även alla andra steg de tog 
i övningen antecknades för att kunna räkna ut ett Vilsenhets-värde för övningen. Utförandet följde Tullis 
och Alberts (2013) modell, Vilsenhets-metoden, se 3.6.7. Vid slutet av övningen fick varje deltagare fylla i 
hur lätta eller svåra de tyckte att övningarna var i enlighet med Tullis och Alberts (2013) modell om 
svårighetsgrad för att få en uppfattning av hur pålitligt testets resultat var, se 3.6.8. Vid denna observation 
deltog tre brandmän, alla var män i 20-25 åldern.  

En enkät delades ut till alla brandmän som var på plats under fältstudien, vilket innebar att nio stycken 
anonyma enkäter besvarades. Denna delades ut för att ha data att jämföra med vid senare tester men 
även för att få en uppfattning av vad de som inte deltog under övningar tyckte om BRI. På enkäten fanns 
30 påståenden som följde Tullis och Alberts (2013) beskrivning av USE questionnaire, se 3.6.4. Dessa 
påståenden besvarades på en Likerts-skala, som beskrivs av Tullis och Albert (2013), se 3.6.3. På enkäten 
fanns även åtta motsatsord i en Semantisk differentialskala, beskriven av Tullis och Albert (2013) se 3.6.5, 
som besvarades på en Likerts-skala. Motsatsorden valdes utifrån vad som var relevant att utvärdera i 
arbetet men som inte berördes i någon annan metod, motsatsorden som användes var: Föråldrad-
Modern, Ful-Snygg, Tråkig-Spännande samt Rörig-Välordnad. Även frågan "Vad är ditt allmänna intryck av 
BRI?" ställdes i enkäten där användarna fick svarsalternativen: Mycket dålig, Dålig, Bra samt Mycket bra. 
Till sist fick användarna möjlighet att själva skriva förbättringsförslag av BRI på några rader i slutet av 
enkäten. Se hela enkäten i Bilaga 3. 

Som avslut av fältstudien hölls en gruppintervju för att ge de som inte deltagit i någon aktivitet under 
dagen möjlighet att berätta vad de tyckte, det gav även tillfälle att kontrollera att den data som samlats in 
under dagen tolkats rätt. Denna intervju var av ostrukturerad form där nio deltagare, varav åtta var män, 
diskuterade fritt.   
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 Resultat av fältstudie 

Under observation 2 visade det sig att det inte var självklart var den sökta informationen fanns. I ett fall 
hittade en deltagare rätt svar, men gick en helt annan väg för att hitta informationen än det som var tänkt. 
I ett annat fall tyckte deltagaren sig vara klar utan att faktiskt ha hittat det som uppgiften bad om. Det 
fanns även uppgifter som ingen klarade vid första försöket, deltagarna testade först att lösa uppgifterna 
på sätt som är vanliga att använda på kända hemsidor, men på grund av bristande användbarhet i 
gränssnittet Tabell 2. Dessa problem utplacerade till respektive uppgift kan ses i Figur 7. 

Tabell 2 - Resultat Allvarlighetsgrad observation 2 

 Få testpersoner upplever ett problem 
Många testpersoner 

upplever ett problem 

Liten 

påverkan på 

användar- 

upplevelsen 

Låg Medel 

Tvekar om vad den ska gå in på. (Uppg.2) 

Tar en annan väg än det som är tänkt men får fram 

samma bild som de skulle hitta, fast på en annan plats. 

(Uppg.2) 

Tvekar mellan två flikar. (Uppg.3) 

Trycker på fel flik. (Uppg.3) 

Osäker vart man ska hitta 

informationen så skummar 

Allmänt först. (Uppg.1) 
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Hittar inte den information som frågades efter och 

ansåg sig klar utan at ha löst uppgiften. (Uppg.3) 

Klickar på animationen men 

den uppdateras inte. 

(Uppg.4) 

Klickar olika flikar. (Uppg.4) 

 

 

 

Figur 7 - Antalet unika användarproblem baserat på allvarlighetsgraden 
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Vilsenhetsvärden, V, räknades ut för varje testperson och uppgift. V-värdet 0 som innebär att testpersonen 
utfört en uppgift helt korrekt, fick samtliga testpersoner på uppgift 1,2,5 och 6. På uppgift 3 och 4 hade 
testpersonerna svårigheter att hitta det sökta målet. I Tabell 3 redovisas värdena som testpersonerna, TP, 
fick under observation 2 och V-värdena det resulterade i. För att se uppgifterna, se Bilaga 4.   

Tabell 3 - Vilsenhetsvärden från observation 2 

 

Uppgift 3 gick ut på att hitta information om en specifik flygfarkost. Just denna typ att information finns 
endast på just denna flygfarkost. Två av testpersonerna hade ett V-värde över 0.5 vilket innebär att de 
hade stora problem att hitta. Testperson 1 gav upp under uppgift 3 utan att avsluta korrekt och fick därför 
V-värdet 1. Detta tyder på att inkonsekvens i informationen skapar förvirring hos användaren.  

Uppgift 4 gick ut på att starta om en animation, men då det inte finns någon omstartsknapp måste 
användaren gå tillbaka i rubrikhierarkin för att sedan klicka sig tillbaka till sidan med animationen för att 
kunna se den igen. Samtliga testpersoner hade svårt för detta, två av dem hade V-värden över 0.5 som 
innebär att de hade stora problem att hitta, den tredje testpersonen hade mellan 0.4-0.5 vilket tyder på 
att den hade problem att hitta.  

Att uppgift 1 inte har något V-värde men finns med som ett fel beror på att felet var att testpersonen var 
osäker på sökvägen, men tryckte aldrig fel och får därför inget V-värde. Samma sak gäller ett av felen på 
uppgift 2. Det andra felet som uppstod under uppgift 2 var att en testperson hittade den sökta 
informationen men på ett annat ställe än vad som var tänkt, testpersonens sökväg var kortare än den 
tänkta och fick därför inget V-värde.   

Genom att tolka de resulterande V-värdena ger det en antydan om att användarna har svårt att hitta i BRI 
när det rör sig om information och funktioner som de inte är vana att använda. Informationen som 
testpersonerna sökte i uppgift 2 finns endast under just en flygfarkost och eftersöks därför aldrig efter 
förutom vid sökning inom den flygfarkosten. Även omstartsfunktionen var något testpersonerna inte 
brukade använda och det var på just dessa uppgifter testpersonerna fick högst V-värde på. Därför tolkades 
resultatet som att användarna hade stora svårigheter att hitta om det är något de inte brukar eftersöka.  

En sammanställning av enkäterna resulterade i relativt goda värden för de utförda 
utvärderingsmetoderna. Fältstudiens enkätsvar redogörs i Bilaga 5. De 30 påståendena från metoden USE 
questionnaire sammanställdes till hur väl uppnådda de fyra kategorierna blev procentuellt för dagens BRI 
med 95 % konfidensintervall, CI: 

 Användbar, 65 % med 95 % CI [72 %, 59 %] 

 Lättanvänd, 61 % med 95 % CI [68 %, 57 %] 

 Lättlärd, 75 % med 95 % CI [87 %, 64 %] 

 Tillfredsställande, 64 % med 95 % CI [76 %, 53 %] 
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Det finns utrymme för förbättring inom alla fyra kategorier. 89 % av de som fyllde i enkäterna hade ett 
allmänt bra intryck av BRI, samtidigt hade 11 % ett allmänt dåligt intryck, detta visar på att den främsta 
uppfattningen om dagens BRI är att den är bra men att det finns förbättringspotential. I den semantiska 
differentialskalan låg medianvärdet över mitten för de flesta motsatsorden, se Figur 8. 
Förbättringsförslagen som lämnades i enkäterna sammanfattades för att senare användas i ett 
affinitetsdiagram.  

 

Figur 8 - Medianvärde Semantiska differentialskalan med 95% konfidensintervall  

4.4 Affinitetsdiagram 

Ett affinitetsdiagram utfördes i enlighet med Arvolas (2014) metodbeskrivning, se 3.3.4, för att kunna hitta 
samband mellan observationer, intervjusvar och idéer från förstudien. På så sätt kunde identifiering göras 
av vilka de önskvärda egenskaperna från användarna är.  

 Resultat av affinitetsdiagram 

Affinitetsdiagrammet resulterade i en kategorisering av datan och tydliga teman kunde identifieras. De två 
teman som identifierades var Användning och Innehåll. Under Användning finns kategorier som vart BRI 
används, hur BRI används, vilka som använder den och så vidare. Under Innehåll så finns kategorier om 
visualisering, navigering, information, layout med mera.  

Genom att sammanställa all data framkom det till exempel att användarna drar sig från att använda BRI, 
de använder BRI max en gång varannan vecka och de tycker att det är omständigt att använda BRI via 
datorn. De upplever att det är för mycket teknisk data och för lite räddningsinstruktioner. Även vissa av 
användarna uttryckte missnöje om illustrationerna och animeringarna, vissa hade missat att det fanns 
animeringar då det är otydligt hur de startas. De tog upp att BRI är väldigt inkonsekvent då det ibland är 
illustrerade bilder, ibland scannade bilder från böcker och andra gånger fotografier. De hade uppskattat 
om BRI var mer enhetlig och konsekvent.  

Nedan följer en sammanfattning för hur, när och genom vad de använder BRI i dagsläget på 
Räddningstjänsten vid Malmen:  

Inlärning: För att lära om de olika flygfarkosterna studerade användarna BRI genom Crash Cards, pärmar 
och den digitala BRI. Om de ville ha en snabb överblick, vilket oftast var fallet, granskade de Crash Cardet 
för att hitta den viktigaste informationen. Om de bara ville kontrollera specifik information en gång till så 
frågade de först sina kamrater och fick de inget bra svar kunde de kolla pärmarna eller eventuellt digitala 
BRI.  
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För att få lite djupare kunskap satte de sig helst med pärmarna och bläddrade i dem. De drog sig från att 
gå att studera den digitala BRI för att datorerna fanns i ett separat rum och det kändes omständigt att gå 
dit, starta datorn, logga in och sedan leta för att hitta specifik information. Men om de ville kolla hur deras 
kunskapsnivå låg till så gick de in på den digitala BRI och gjorde de repetitionsfrågor som finns där och om 
de svarade fel på något letade de reda på den specifika informationen i digitala BRI.  

Larm: Vid larm har brandmännen 90 sekunder på sig att klä på sig, hoppa in i brandbilarna och ta sig från 
stationen. När de är på väg till olycksplatsen skummar rökdykarna igenom Crash Cardet för flygfarkosten 
det gäller. Alla Crash Cards finns alltid i bilarna. 

Veckoövning: Nästan varje måndag utförs övning på en specifik flygfarkost, farkosttypen varierar varje 
vecka. En av brandmännen är alltid ansvarig för övningen och hur den ska utformas, de brukar sätta ihop 
ett scenario som de andra brandmännen ska genomföra på flygfarkosten. Någon typ av Quiz brukar också 
skapas som gruppen tillsammans svarar på och diskuterar. För att förbereda dessa scenarios och Quiz 
brukar den ansvariga utgå från informationen i BRI, speciellt brukar de skapa frågor till Quizen utifrån 
repetitionskursen i BRI. Om det blir en diskussion i gruppen om vad det korrekta svaret är så kollar de 
gemensamt i digitala BRI genom en projektor. Under scenariot brukar insatsledaren ta med pärmarna för 
att kontrollera att alla steg genomförs.  

Övning med tekniker: När brandmännen är ute på övning hos teknikerna så går teknikerna igenom 
information om en flygfarkost, brandmännen har då med sig Crash Carden för att se till att de går igenom 
det viktigaste under genomgången. Ibland lånar teknikerna ett Crash Card av brandmännen och genomför 
genomgången utifrån Crash Cardet. Insatsledaren brukar ta med pärmen till dessa övningar ifall teknikerna 
inte har tid att visa runt brandmännen, då kan insatsledaren sköta genomgången utifrån BRI-pärmen.  

4.5 Kravställning 

Utifrån affinitetsdiagrammet identifierades behov som delades upp i kategorierna: Tillgång, Format, 
Användning, Visualisering, Layout, Navigering, Repetitionsfrågor och Information. Behoven sorterades 
sedan enligt MoSCoW-prioritering som beskrivs av Tonnquist (2012), se 3.3.5.  

De prioriterade behoven översattes till mätbara krav utifrån Ulrich och Eppingers (2008) 
metodbeskrivning, se 3.3.6. De mätbara kraven är en sammanställning av de önskvärda egenskaperna från 
användarna som identifierats under förstudien.  

 Resultat av kravställningen 

Totalt formulerades 46 krav, men alla var inte relevanta för detta arbete. Kraven under områdena Tillgång, 
Format, Repetitionsfrågor samt Information togs inte hänsyn till i de efterföljande delarna men låg som 
grund till de utvecklingsförslag som togs fram till framtida studier. 

De totalt 46 sammanställda kraven är resultatet av förstudien och besvarar delfråga 1: Vilka egenskaper 
är önskvärda för BRI? Dessa kan ses i Bilaga 6. 
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De 17 krav som kvarstod efter gallringen av kraven är de centrala kraven för detta arbete som finns inom 
områdena Användning, Visualisering, Layout samt Navigering. Dessa krav kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4 - Krav som arbetet berör och ska utvärderas mot 
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5 Idégenerering 
Idégenereringen genomfördes med målet att besvara den andra delfrågan "Vilka designlösningar kan koncept 
ha för utveckling av BRI?". Idégenereringen utfördes enligt standarden SS-EN ISO 9241-210:2010 (2010) tredje 
aktivitet, Ta fram designlösningar som möter användarnas krav, se 3.1. 

5.1 Inspiration 

Nedan beskrivs hur metoderna Användarprofil och Hemsideanalys utfördes för att skapa inspiration till 
idégenereringsfasen. 

Två personas, en primär och en sekundär, togs fram i enlighet med Osvalders, m.fl. (2010) 
metodbeskrivning av användarprofiler och personas för att skapa en gemensam bild av vilka de typiska 
användarna är, hur de använder BRI och vilken inställning de har till BRI, se 3.4.1.  

Sedan utvärderades tre olika hemsidor, se 3.6.1, utifrån deras layout, navigering och färgval med mera, 
för att få inspiration och identifiera eventuella brister eller smarta lösningar inför idégenereringen. 

Då arbetet ursprungligen inte var specifikt riktat mot läsplattor så utfördes det till och med denna fas mot 
hemsidor, läsplattor samt mobillösningar. Direkt efter utförandes av hemsideanalysen gav Saab direktiv 
om att den nya BRI ska implementeras på en läsplatta och därför utfördes resterande arbete med fokus 
på specifikt den läsplatta som kommer användas, iPad Air 2.  

 Resultat av inspirationsmoment 

De två framtagna personas finns att se i Bilaga 7, men en kort sammanfattning av dem följer:   

 Den första primär-personan är en man i 20-års ålder som arbetar som soldat på 

Räddningstjänsten. Han använder BRI för att förbereda sig lite innan en veckoövning men sätter 

sig helst inte och pluggar i BRI då han anser att den är tråkig och har för mycket teknisk data. Han 

tar hellre fram Crash Cardet och tittar i det om han letar efter något specifikt.   

 Den andra primär-personan är en man i 30-års ålder som är insatsledare på Räddningstjänsten. 

Han är nöjd med BRI då han tycker den innehåller mycket bra information, han gör ibland något 

repetitionsprov för att se hur han ligger till kunskapsmässigt. Han tar även med BRI-pärmarna till 

övningarna för att kunna dubbelchecka informationen ifall han blir osäker om något.  

 De hemsidor som utvärderades och vad de bidrog med beskrivs nedan: 

 Drawspace (2016) gav idéer om hur långa instruktioner och kapitel kan läggas upp. 

 Khan Academy (2016) gav inspiration kring interaktivt lärande, problemlösning samt återkoppling 

till användaren. 

 Systembolaget (2016) gav inspiration om hur produkter kan kategoriseras, hur information om 

produkter kan presenteras samt rubrikhierarkier.  
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5.2 Konceptframtagning 

Nedan beskrivs hur metoderna Funktionsdriven divergens samt Gränssnitsskissning genomfördes för att 
ta fram olika koncept.  

En funktionsdriven divergens utfördes i enlighet med Arvolas (2014) metodbeskrivning, se 3.4.2, då 
funktionerna är en central del i BRI. Det framkom även under fältstudien att det var BRI:s olika funktioner 
Räddningstjänsten vid Malmen var intresserade av. Under arbetet utfördes en variant av Brain Writing, 
som är en del av denna metod, då det endast var två stycken som utförde den. Istället för att skicka runt 
papper mellan sex person så skickades två papper mellan deltagarna sex gånger för att få fram en mängd 
olika funktioner.  Metoden utnyttjades för att få igång olika tankebanor över vilka funktioner som kan 
tillämpas och därigenom ta fram olika koncept. 

Gränssnittsskissningen utfördes utifrån Arvolas (2014) metodbeskrivning, se 3.4.3. Genom diskussion togs 
beslutet att endast utveckla BRI i stående format på läsplattan då det bland annat passar de typer av bilder 
som används i BRI bäst, därför utgår följande arbete från ett stående format. 

 Resultat av konceptframtagning 

Gränssnitten som utvecklades är resultatet av idégenereringsfasen och besvarar den andra delfrågan: Vilka 
designlösningar kan koncept ha för utveckling av BRI? 

I Figur 9 redogörs tre av gränssnitten som utvecklades under gränssnittsskissningen. Gränssnitt 1a är ett 
alternativ till startsida där användaren aktivt måste göra ett val om de vill öppna Crash Cardet eller 
informationssidan för den flygfarkost som sedan markeras. Crash Card-knappen är alltid förvald för att vid 
skarpt läge använda så få klick som möjligt. 1b redogör hur layouten under informationsfliken skulle se ut. 
Gränssnitt 2a är en alternativ startsida, även i detta alternativ måste användaren välja Crash Cards eller 
information men valet görs på sidan och är mer uppbyggt som ett fliksystem. Flygfarkosterna redogörs i 
kvadrater där en tillhörande bild på modellen syns. Gränssnitt 2b visar hur menysystemet skulle se ut när 
användaren trycker sig vidare till informationsdelen. Det är ett fliksystem där alla huvudrubriker redogörs 
tillsammans med ikoner. Det sista gränssnittet, gränssnitt 3, inspirerades av Engman och Frisk (2015) 
arbete som utvecklades utifrån Saabs grafiska profil, se 2.7. 

 

Figur 9 - Konceptskisser från gränssnittsskissningen
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6 Konceptutveckling 
Konceptutvecklingen genomfördes med målet att besvara den tredje delfrågan "Vilken designlösning bör 
slutkonceptet ha för utveckling av BRI?" samt den fjärde delfrågan "I vilken utsträckning uppnås de centrala 
egenskaperna för den utvecklade BRI?". Konceptutvecklingen utfördes enligt standarden SS-EN ISO 9241-
210:2010 (2010) tredje aktivitet, Ta fram designlösningar som möter användarnas krav, se 3.1. 
Konceptutvecklingsfasen utfördes även enligt den sista aktiviteten, Utvärdera designlösningar mot krav, se 3.1 
(a.a.). 

6.1 Konceptval 

Det koncept som valdes att gå vidare med till detaljdesignfasen var en kombination av två koncept som 
utvecklades under gränssnittsutvecklingen. Valet gjordes utifrån diskussioner om uppfyllnad av de 
önskvärda egenskaperna samt överenstämmelse med myndighetskraven, kan ses i 2.8. Designbesluten 
togs utifrån Apple (2016) user interface guidelines. Många av detaljerna följde redan dessa riktlinjer, men 
de som inte gjorde det anpassas efter dem i en senare fas.  

 Resultat av konceptval 

Nedan redogörs de två gränssnittsutvecklingar som kombinerades samt de designbeslut som togs, se Figur 
10. 

 

Figur 10 - Valda koncept att kombinera och designbeslut 

I bild 1 i Figur 10 redogörs startsidan där olika val kan utföras. När Crash Cards är intryckt och en flygfarkost 
väljs så öppnas Crash Cardet för den flygfarkosten, men om inlärning är intryckt och en flygfarkost väljs så 
öppnas Allmänt-sidan för den flygfarkosten, se bild 2 i Figur 10. Alla instruktionstexter ska vara möjliga att 
lyssna på genom en inspelad berättarröst. Användaren ska kunna pausa, starta och spela om 
ljudinspelningen.                 
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6.2 Detaljdesign  

Under detaljdesignfasen utformades konceptet utefter Apple UI guidelines (2016) som beskrivs i 2.7, för 
att funktionerna ska vara iOS-kompatibla och för att användaren ska känna igen sig i gränssnittet. Detta 
innebar att listor och generella symboler och ikoner ändrades för att anpassas mot ett standardiserat iOS-
system. Saabs färger, typografi och logotyp användes även för att tydligt visa att BRI är en produkt från 
Saab. De brand guidelines som följs finns beskrivna i 2.7. Utformningen tog även hänsyn till 
myndighetskraven som berör BRI och finns beskrivna i 2.8. 

Konceptet utformades så att om användaren väljer att läsa information om en flygfarkost, kommer de till 
en informationssida där informationen är kategoriserad efter huvudrubrikerna Allmänt, Data, Risker, 
Brand, Räddning, Bortsläpning. När användaren trycker på en underrubrik, exempelvis Allmän räddning, 
kommer de inte till en separat sida. Användaren kommer automatiskt skrollas ner till den valda 
underrubriken som ligger i en lång skrollbar sida som innehåller alla underrubriker till huvudrubriken 
Räddning. Det är därför möjligt att skrolla direkt mellan underrubrikerna utan att behöva göra ett aktivt 
val i fliksystemet för att förflytta sig. Rubrikstrukturen blir alltså grund och bred, vilket rekommenderas av 
Arvola (2014).  

Huvudrubrikerna på menysidan och dess underrubriker som visas i utfällbara flikar kan ses i Tabell 5. 

Tabell 5 - Informationssidans huvudrubriker och dess underflikar 

 

På informationssidan finns alltid en tillbaka-knapp som leder till startsidan, samt några alternativ till. Dessa 
alternativ och vad de leder till kan avläsas i Tabell 6. 

Tabell 6 - Informationssidans övriga alternativ samt vart de leder 
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På startsidan och menysidan finns tre punkter som symboliserar Mer, under de finns utfällbara flikar. De 
utfällbara flikar som kommer fram om användaren trycker på Mer samt vart de leder till kan ses i Tabell 7. 

Tabell 7 - Underflikar till Mer-symbolen 

 

Padovani m.fl. (2014) menar att det viktigaste för användarna i navigeringssynpunkt är att de hittat dit de 
vill och att det är tydligt vart de är, beskrivs i 2.6. Därför kommer det alltid stå längt upp i BRI vilken den 
aktuella flygfarkosten är. Den aktiverade huvudrubriken kommer även alltid vara markerad med en annan 
färg än resterande rubriker i huvudmenyn. På detta sätt vet användaren alltid vart den är i 
rubrikstrukturen.  

För att förmedla informationen i BRI så tillämpades tillagd grafik till texten då Clark och Lyons (2011) menar 
att det förbättrar inlärningen, se 2.5.3. Visualiseringarna består av förenklade bilder då Butcher (2006) 
genom tester visat att användarna presterar bättre då de studerat mindre detaljerade bilder, se 2.5.4. Om 
instruktioner beskriver en förändring kommer till exempel pilar visa denna förändring, detta menar Mayer 
och Gallini (1990) effektiviserar inlärningen, se 2.5.2. För att öka inlärningseffekten så kommer 
visualiseringarna endast innehålla nödvändig information, viktig information markeras och beskrivande 
texter placeras nära den beskrivna bilden, detta i enlighet med Mayer (2010) samt Butcher (2006), se 2.3. 
Exempel på detta kan ses i Figur 11 som på ett tydligt sätt beskriver hur många passagerare som får plats 
i flygfarkosten.     

 

Figur 11 - Antal passagerare i Gripen C, ur Saabs bildarkiv 

Layouten av bilder och text i BRI arrangeras i tre olika format, se Figur 12: 



34 

 

1. Text fyller ut instruktionsrutans hela bredd 

2. Bild fyller ut instruktionsrutans hela bredd 

3. Bild fyller ut större delen av instruktionsrutans bredd (vänster sida) och text fyller ut en mindre 

del av instruktionsrutans bredd (höger sida). 

 

Figur 12 - Layoutfördelning av bild och text för den utvecklade BRI 

Utifrån de val och riktlinjer som sattes upp, tillverkades en pappersprototyp utifrån Rettings (1994) 
beskrivning. För att kunna testa konceptet på användaren utan att de skulle känna att konceptet var färdigt 
och att de fortfarande kunde påverka slutkonceptet. Prototypen utformades på svenska eftersom det är 
språket deltagarna har på dagens BRI och är vana med. Bilderna illustrerades i Adobe Photoshop. 

 Resultat av detaljdesign 

  I Figur 13 redogörs detaljdesignen av startsidan. 

 

Figur 13 - Pappersprototyp startsida 
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Figur 14 visar vilka ikoner som valts till de olika knapparna i systemet. Allmänt-knappen visar hur det ser 
ut när en rubrik har blivit vald och den blir markerad grå. 

 

Figur 14 - Valda ikoner till systemet 

Pappersprototypens menystruktur på informationssidan redogörs i Figur 15, den visar även på hur 
underrubrikssystemet är uppstrukturerat. 

 

Figur 15 - Menystruktur på BRI:s informationssida 
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6.3 Utvärdering lo-fi 

Innan lo-fi utvärderingen utfördes på användaren skrevs scenarios och uppgifter som beskrivs av Retting 
(1994) se 3.5.1. Uppgifterna testades även på en oberoende part för att se om korrigeringar behövdes och 
för att träna på att agera dator så att det inte skulle bli fel under testerna.  

Lo-fi testet skedde hos Räddningstjänsten vid Malmen där fem stycken brandmän deltog. Testet var 
utformat så att samma metoder som tillämpades under fältstudiens observation 2 testades under detta 
test för att göra det mätbart. De metoder som tillämpades var: 

 Nio stycken tänka-högt-övningar (Martin & Hanington, 2012), se 3.6.6 

 Vilsenhet (Tullis & Alberts, 2013), se 3.6.7 

 Räkna antal fel (Tullis & Alberts, 2013), se 3.3.3 

 Övningarnas svårighetsgrad (Tullis & Alberts, 2013), se 3.6.8. 

Till lo-fi testet utformades åtta frågor för att testa de nya utformningar och funktioner som lagts till i 
applikationen, se frågorna i Bilaga 4. Frågorna skiljde sig från frågorna i fältstudien då testet i fältstudien 
användes för att få en förståelse av hur deltagarna använde dagens BRI, medan lo-fi testet var till för att 
se hur deltagarna hittade och förstod den nya layouten och navigeringen. Då dessa test utvärderade olika 
områden jämförde inte testresultaten mot varandra. Deltagarna fick uppgifterna under lo-fi testet i olika 
ordningar, detta för att se att deltagarna kunde lösa alla uppgifter oberoende av uppgiftsordningen. Den 
åttonde frågan ställdes alltid sist då det inte var en fråga om layouten utan en fråga om att hitta specifik 
information. Då placeringen av denna information var otydlig i dagens BRI och kändes felplacerad ställdes 
frågan för att se vart brandmännen letade efter den informationen, om det var under den rubrik den låg 
under idag eller om det var någon annanstans, därför räknades inte några V-värden ut för den uppgiften. 
Anteckningarna från lo-fi testet sammanställdes sedan för att kunna tillämpas vid utformning av det 
slutgiltiga konceptet. 

Efter lo-fi testet fick varje deltagare fylla i en likadan enkät som de fyllde i under fältstudien, men denna 
gång besvarades frågorna utifrån om pappersprototypen var en riktig produkt. Enkäten bestod av: 

 30 påståenden från metoden USE questionnaire (Tullis och Alberts, 2013), se 3.6.4 

 Åtta motsatsord i en semantisk differentialskala (Tullis och Alberts, 2013), se 3.6.5  

 Påståendena och motsatsorden besvarades på en Likerts-skala (Tullis och Alberts, 2013), se 3.6.3 

 Allmän åsikt, där testpersonerna fick fylla sin allmänna åsikt om pappersprototypen för den 

utvecklade BRI med alternativen: Mycket dålig, Dålig, Bra samt Mycket bra 

 Utrymme för att fylla i eventuella förbättringsförslag. 

 Resultat av utvärdering lo-fi 

Under lo-fi testet visade det sig att ingen av deltagarna under sitt första försök förstod att det var en knapp 
på startsidan de var tvungna att trycka på för att välja om de ville komma åt information eller komma till 
Crash Cards. Men när de inte kom dit de ville så förstod de att de var tvungna att trycka på en knapp, de 
gillade den funktionen och tyckte absolut att den skulle vara kvar. 
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Vilsenhets-värdet, V, räknades även ut för dessa test på samma sätt som i fältstudien för att identifiera 
hur bra testpersonerna hittar i prototypen. På uppgift 1, 3, 4, 6 och 7 fick samtliga deltagare V-värdet 0, 
vilket innebär att de utförde uppgifterna helt korrekt. I Tabell 8 redovisas de värden som testpersonerna, 
TP, fick under lo-fi testet och de V-värden det resulterade i. 

Tabell 8 - Vilsenhetsvärden från lo-fi test 

 

I uppgift 2, som gick ut på att hitta information om ett speciellt material på flygfarkosten, fick en av de 
totalt fem testpersonerna ett högre V-värde än 0. Den personen fick V-värdet 0.5, vilket innebar att den 
inte hade några större problem att hitta. 

I uppgift 5 var uppgiften att starta en ljuduppspelning, en funktion som inte funnits i BRI innan, varje 
underrubrik har en högtalarsymbol intill sig för att användaren ska kunna lyssna på en berättarröst. Två av 
deltagarna klarade uppgiften helt korrekt genom att bara klicka på symbolen. En deltagare fick V-värdet 
0.5 som innebär att den inte hade några större svårigheter att hitta, den andra deltagaren fick V-värdet 
0.75 som innebär att den hade stora svårigheter att hitta. Den sista deltagaren hittade inte alls och gav 
upp och fick därför värdet 1. Som grupp hade deltagarna ett V-medelvärde på 0.45 som innebär att de inte 
hade några större svårigheter att hitta. Sammanfattningsvis hittade testpersonerna bra i testen, vilket visar 
på att konceptet fungerade bra och endast krävde några mindre justeringar.  

Utifrån en sammanställning av USE questionnaire redovisas värden på hur procentuellt väl 
pappersprototypen uppnådde de fyra kategorierna: 

 Användbar, 84 % med 95 % CI [89 %, 78 %] 

 Lättanvänd, 81 % med 95 % CI [86 %, 77 %] 

 Lättlärd, 84 % med 95 % CI [96 %, 76 %] 

 Tillfredställande, 82 % med 95 % CI [92 %, 72 %]. 
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I Figur 16 redogörs medianvärdet för den semantiska differentialskalan, med 95 % konfidensintervall. 

 

Figur 16 - Medianvärde semantiska differentialskalan för pappersprototypen med 95% konfidensintervall 

Resultatet av den allmänna åsikten för pappersprototypen av den utvecklade BRI var att 60 % tyckte att 
den var Bra och 40 % tyckte att den var Mycket bra. Ingen av terspersonerna fyllde i några 
förbättringsförslag i enkäten. Lo-fi testets enkätsvar redogörs i Bilaga 8.   

Under lo-fi testet så framkom några förbättringsförslag från deltagarna, dessa var: 

 Flytta upp Vapen och yttre laster då det enligt deltagarna blir ett mer naturligt flöde i 

huvudrubrikerna för dem 

 I dagsläget ligger det information om alla vapen och yttre laster som finns på alla flygfarkoster i 

samma PDF, deltagarna önskade att informationen skulle vara uppdelad på samma sätt som i de 

andra huvudrubrikerna med underflikar och att endast den informationen finns med som rör den 

aktuella flygfarkosten 

 Deltagarna önskade att på startsidan kunna markera några flygfarkoster så att de hamnade längst 

upp i listan över flygfarkoster. På flottiljerna är det vanligare att vissa flygfarkoster rör sig mer i 

området än andra och därför hade det underlättat om de vanligaste farkosterna låg längst upp i 

listan          

 Att ändra texten på knappen på startsidan så att det står BRI istället för Information. Deltagarna 

uttryckte att de trodde att Information betydde att det skulle finnas information om hur BRI 

fungerar 

 Visa underrubrikerna till Riskzon och Riskfaktorer under huvudrubriken Risker för att få en 

tydligare översikt av innehållet.                   

6.4 Detaljutveckling  

Utifrån resultatet av lo-fi testet och förbättringsförslagen som uttrycktes av deltagarna, så gjordes mindre 
justeringar i utformningen. Vapen och yttre laster flyttades upp bland huvudrubrikerna och ikonen till 
repetitionskursen byttes ut. Underrubriker till Riskzoner och Riskfaktorer lades till och texten på 
informationsknappen byttes ut. För att möta deltagarnas önskemål om att kunna markera deras vanligaste 
flygfarkoster lades en favorit-funktion till. Denna funktion går ut på att alla flygfarkoster har en 
stjärnsymbol framför farkostbeteckningen i listan på startsidan, om stjärnsymbolen markeras så flyttas 
den flygfarkosten längst upp i listan. Efter att förändringarna var utförda konstruerades en interaktiv 
prototyp i PowerPoint. Denna skapades genom att markera de olika knapparna och skapa en hyperlänk 
som länkar vidare till den bild som stämde överens med målet i presentationen. Konceptet översattes till 
engelska i detta stadie då det var ett krav från Saab.   



39 

 

 Resultat av detaljutveckling 

Den interaktiva prototypen blev en av konceptutvecklingsfasens resultat och besvarar den tredje 
delfrågan: Vilken designlösning bör slutkonceptet ha för utveckling av BRI? Nedan redogörs de nya 
förslagen av start- och informationssida, se Figur 17. 

 

Figur 17 - Grafiska användargränssnittet i den interaktiva prototypen 
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6.5 Utvärdering hi-fi  

En utvärdering av den framtagna prototypen genomfördes hos användarna, Räddningstjänsten vid 
Malmen. Utvärderingen genomfördes med åtta stycken deltagare, där de två och två fick utföra uppgifter 
tillsammans. Till sist fick de besvara en likadan enkät som vid tidigare tester, se Bilaga 3. Uppgifterna 
konstruerades för att säkerställa att alla fick testa de olika funktionerna och på så sätt fått samma 
upplevelse av prototypen när de besvarade enkäten.  

 Resultat av utvärdering hi-fi 

Utifrån en sammanställning av USE questionnaire, se 3.6.4, kunde värden presenteras på hur procentuellt 
väl prototypen uppnådde de fyra kategorierna: 

 Användbar, 93 % med 95 % CI [97 %, 88 %] 

 Lättanvänd, 92 % med 95 % CI [97 %, 87 %] 

 Lättlärd, 94 % med 95 % CI [100 %, 88 %] 

 Tillfredställande, 91 % med 95 % CI [96 %, 85 %]. 

I Figur 18 nedan redogörs det semantiska differentialskalans, se 3.6.5, medianvärde med 95% 
konfidensintervall. Hi-fi testets enkätsvar redogörs i Bilaga 9. 

 

Figur 18 - Medianvärde semantisk differentialskala för utvärdering hi-fi med 95 % konfidensintervall 

Utvärderingen av hi-fi testet är det andra resultatet i konceptutvecklingsfasen och besvarar den fjärde 
delfrågan: I vilken utsträckning uppnås de centrala egenskaperna för den utvecklade BRI? Se resultatet för 
delfråga fyra i Bilaga 10. 
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6.6 Jämförande av testresultat 

Genom att jämföra enkätresultaten från fältstudien samt hi-fi-testet går det att se att den utvecklade BRI 
har förbättrats i jämförelse mot dagens BRI på alla mätvärden, se Figur 19 och Figur 20. Då 
konfidensintervallerna inte överlappar varandra kan slutsatsen dras att en förbättring har gjorts. För att 
se jämförelse av fältstudie, lo-fi testet och hi-fi testet se Bilaga 11. 

 

Figur 19 - Jämförande mätvärden av dagens BRI med den utvecklade BRI genom USE questionnaire 

 

Figur 20 - Jämförande medianvärden av dagens BRI mot den utvecklade BRI genom Semantisk 
differentialskala 
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7 Slutresultat  
Huvudfrågan "Hur bör den digitala Brand- och räddningsinstruktionen utformas?" besvaras nedan genom 
arbetets slutresultat. 

I Figur 21 nedan visas startsidan (1), det är den sidan som visas först när användaren öppnar BRI. Den 
startar alltid med Crash Cards markerad, om det skulle vara skarpt läge ska Crash Carden vara 
lättillgängliga. När en flygfarkost väljs öppnas dess Crash Card upp (2), bilden är suddig då den innehåller 
sekretessbelagt material.  För att komma åt instruktioner om flygfarkosterna markeras FRI, Fire and Rescue 
Instruction, (3), och sedan väljs den flygfarkost som är av intresse. Under More-knappen (4) finns det 
allmän information om BRI, kontaktuppgifter, en uppdateringslogg, alternativet att ge ändringsförslag 
samt få hjälp att tolka BRI rätt. 

 

Figur 21 - Resultat BRI startsidor 
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I Figur 22 redogörs layouten för instruktionsdelen av BRI. Oavsett vilken flygfarkost som väljs så är det 
alltid General (5) som är den första rubriken som öppnas. Under denna rubrik finns det en sammanfattning 
om flygfarkosten och en roterande film av flygfarkosten. Bredvid varje rubrik finns en högtalarsymbol, om 
användaren trycker på den så läser en av Saabs standardberättarröster upp texten i avsnittet. Det går även 
att komma åt More-knappen (6) under instruktionsdelen, den enda skillnaden från startsidan är att det 
går att komma åt flygfarkostens PDF där. Om en huvudrubrik har många underrubriker så som under 
Rescue-rubriken (7) så kommer menyn med underrubriker ut och användaren får möjligheten att gå direkt 
till den underrubrik de är intresserade av istället för att behöva skrolla genom hela avsnittet. När data eller 
komponenter ska redogöras, så som under Risks-rubriken (8), placeras en stor bild av flygfarkosten högst 
upp med en checklista under. När olika markeringar görs i checklistan markeras den valda komponenten i 
bilden ovanför. Bilderna  

 

Figur 22 - Resultat BRI instruktionsdelen 
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Illustrerade bilder används i en kombination med fotografier för att visualisera olika moment och för att 
användarna ska få en bättre förståelse för hur det ser ut i verkligheten. Användarna ska alltså alltid kunna 
se en illustration och ett fotografi av samma sak. Den framtagna prototypen använder dock en blandning 
av illustrationer och fotografier istället för en kombination, detta på grund av dagens begränsade utbud 
av visualiseringar i BRI. Detta ligger som utvecklingsförslag i framtida arbeten. 
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8 Diskussion 
Nedan diskuteras resultatet, metodernas påverkan, implikationsmöjligheter samt framtida forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 

Konceptet utformades genom att kombinera text och bild i layouten och på så sätt få användaren att 
engagera sig i de fem kognitiva processerna som Mayer (2010) beskriver i 2.1, vilket därmed ökar 
inlärningen. Mayer (2010) beskriver även att det finns tre typer av krav på användarens kognitiva system 
inom inlärningssituationer: irrelevant bearbetning, relevant bearbetning samt genererande bearbetning 
som kan ses i 2.2. Testerna gav indikation om vad som bör utföras för att öka inlärningseffekten utifrån 
dessa kognitiva system, dessa finns beskrivna i 2.3. Kortfattat innebär dessa rekommendationer att endast 
inkludera nödvändigt material, markera viktigt material, kombinera text och bild, placera bildbeskrivningar 
eller instruktioner nära den berörda bilden, ge användaren möjligheten att styra uppspelningar, erbjuda 
ljuduppspelning som ett komplement till instruktioner i textform, presentera ord som talspråk samt låta 
berättarröster ha en mänsklig röst. Butcher (2006) beskriver multimediaprincipen under 2.5.4 som även 
den belyser vikten av att ta bort överflödig information för att underlätta den visuella sökningen och 
betona nyckelfunktioner och på så sätt öka inlärningen. Alla dessa rekommendationer följs i slutkonceptet, 
förutom att berättarrösten bör ha en mänsklig röst. Detta beror på att Saab har maskinella 
standardberättarröster som de använder i sina publikationer och därmed valdes en av dessa röster till 
konceptet för att vara konsekvent med andra publikationer på Saab.  

Användarnas erfarenhetsnivå påverkar inlärningen till stor del. Då BRI används av både noviser och erfarna 
användare tas detta hänsyn till. Clark och Lyon (2011) beskriver i 2.5.3 att information med tillagd grafik 
markant förbättrar novisers inlärning men inte påverkar de erfarna användarnas inlärning. Utifrån 
experiment som jämförde inlärning mellan beskrivande- och icke beskrivande illustrationer redovisar 
Mayer och Gallini (1990) i 2.5.2 att noviser hade stor förbättringseffekt på problemlösningen med hjälp av 
de beskrivande illustrationerna men att det inte gjorde någon större skillnad för de med erfarenhet. 
Eftersom att både noviser och erfarna använder BRI så består konceptet av information med tillagd grafik 
och beskrivande illustrationer. 

Under fältstudien kom det fram åsikter från användarna kring vilken typ av visualiseringar som skulle 
användas i BRI. Vissa av användarna uttryckte att de ansåg att illustrationerna var för overkliga och att det 
hade varit bättre med verkliga bilder, vissa ansåg dock att fotografier separat kunde vara svåra att tolka 
då de ofta är röriga och inte ger någon bra översiktsbild. Scheiter m.fl. (2009) gjorde en studie där 
realistiska och förenklade visualiseringar jämfördes där de som använde förenklade visualiseringar fick ett 
överlägset bättre resultat. Under ett experiment av Butcher (2006) jämfördes inlärningen av bilder med 
olika detaljrikedom, kan läsas i 2.5.4. Då visade det sig att den förenklade bilden passade bättre till 
faktabaserad inlärning än vad den detaljrika bilden gjorde, därför kommer förenklade visualiseringar 
användas i BRI för att ge bättre inlärningsresultat. Detta stämmer även med tidigare teori om att undvika 
onödig information för att underlätta den kognitiva bearbetningen. Clark och Lyons (2011) menar dock att 
användarnas tidigare erfarenhet av det studerade ämnet har stor betydelse för visualiseringarnas värde. 
Då många användare av BRI inte varit i kontakt med flygfarkosterna när de studerar BRI för första gången 
kan endast illustrationer som visualisering vara svåra att förstå, under användartesterna kom det även upp 
att illustrationerna inte var tillräckliga för att ge en helhetsbild. Därför kommer en kombination av 
illustrationer och fotografier användas, för att både ge den avskalade förenklade bilden av hur det ser ut 
som gynnar inlärningen men även en bild som ger en uppfattning om hur det kan se ut i verkligheten.  
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Användarna uttryckte både positiva och negativa åsikter om animationerna, vissa menade att de inte 
tillförde något, andra tyckte att de var bra och andra hade inte uppfattat att det fanns animeringar. När 
det gäller information som beskriver en rörelse som användaren kan utföra samtidigt som den observerar 
en instruktion så menar Wong m.fl. (2009), se 2.5.1, att lärandet blir mer effektivt om animationer 
används. Då BRI inte innehåller någon sådan typ av instruktion används endast stillbilder till beskrivande 
moment.  

För e-learning, lärande instruktioner på digital enhet, beskriver Tîrziu och Vrabie (2015) att det finns några 
påverkande faktorer, dessa finns beskrivna under 2.4. Två av dessa faktorer hade med gränssnittet att göra 
och togs hänsyn till vid utformningen av konceptet, dessa var att användaren bör ha tillgång till en kontakt 
för att möjliggöra utveckling av inlärningen, därför finns ett kontaktalternativ i konceptet. Den andra 
faktorn var att materialet, till exempel bilder, bör vara anpassade till användaren och dess traditioner och 
kultur. Detta har legat som grund genom hela utvecklingsarbetet. 

För att underlätta navigeringen menar Arvola (2014) att det generellt är bättre med en bred och grund 
struktur än en smal och djup, struktur, se 2.6. Därför har rubrikerna i dagens BRI kategoriserats och 
omstrukturerats för att vara konsekvent och lättnavigerat för alla flygfarkosttyper. Även översikt och hur 
lättavläst en sida är påverkar användbarheten, Spinillo och Dyson (2000) gjorde tester på användares 
avläsning av bildsekvenser. Det visade sig att testpersonerna presterade bättre och oftast föredrog då det 
var en klassisk bildserie som var illustrerade från vänster till höger istället för i till exempel en diamantform, 
se 2.6. Den klassiska bildserien kommer inte att tillämpas i BRI istället kommer bildserien gå uppifrån och 
ned för att följa det stående formatet och få en tydlig koppling med den text som tillhör instruktionen. Det 
finns både för- och nackdelar med detta, det blir en naturlig läsriktning mellan visualisering och text. Men 
det är inte lika naturligt att gå mellan bilderna ett alternativ skulle vara att placera ut pilar mellan bilderna 
för att användarna ska förstå.  

8.2 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras de metoder som har tillämpats under arbetet och hur de påverkat resultatet.  

 Litteraturstudie 

En blandning av artiklar och böcker har lästs under arbetet för att få det akademiska djupet som arbetet 
kräver. Fokus har legat på att hitta relevanta artiklar om de olika forskningsområdena som har tillämpats 
för att just uppnå detta djup. Ett problem som stöttes på under litteraturstudien var att det inte fanns 
någon relevant forskning om brand- och räddningsinstruktioner eller hur instruktioner för brandmän ska 
utformas. Därför togs beslutet att forska mer inom e-learning, visualiseringar, instruktioner och 
interaktionsdesign för att kunna dra slutsatser om hur en brand- och räddningsinstruktion borde vara 
utformad för att effektivisera inlärningen. Vi hade under hela litteraturstudien en källkritisk inställning och 
granskade materialet noga för att endast utgå ifrån pålitliga källor. 

 Användartester 

Under arbetet hölls en fältstudie samt två utvärderande tester, dessa utfördes endast hos en 
räddningstjänst, vilket innebär att endast en liten del av användarna fick möjligheten att delge sina åsikter. 
Därför utfördes även en telefonintervju under förstudien med en som var ansvarig för läroplanen för 
Räddningstjänsten. Detta för att få förståelse för hur produkten används vid andra sammanhang. Att 
endast utvärdera arbetet på en räddningstjänst påverkar resultatet, så för att få ett mer pålitligt resultat 
skulle tester ha gjorts på flera ställen.   
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Vi var under alla intervjuer och tester tydliga med att allt var anonymt och att testpersonernas åsikter 
aldrig skulle presenteras med koppling till dem personligen. Detta gjorde att de var öppna med sina åsikter 
och vi kunde på så sätt samla in pålitlig och mycket relevant data.   

Under de tre olika testtillfällena användes ibland testpersoner som deltagit under något av de tidigare 
testerna. Lösningsgången i uppgifterna varierade mellan testerna då vi hade utvecklat olika funktioner 
under arbetet och ville utvärdera dem. De testpersoner som utfört ett test tidigare trodde ibland att 
uppgifterna gick att lösa på liknande sätt som innan, vilket påverkade deras lösningsgång. Det hade kanske 
därför varit bättre att endast använda samma testpersoner varje gång eller olika varje gång. Dock så kunde 
vi inte påverka detta då vi var begränsade till att använda de personer som var tillgängliga för tillfället.  

 Intervjuer 

Både telefonintervjun och intervjuerna under fältstudien var semi-strukturerade vilket gjorde att det var 
möjligt att planera och se till att alla delar som skulle diskuteras togs upp. Men det gav samtidigt 
möjligheten att ställa följdfrågor eller inflika med en fristående fråga om det önskades så att inte viktig 
information missades.  

En gruppintervju valdes att hållas i slutet av fältstudien för att användarna inte skulle bli påverkade av 
varandra inför testerna. Det var även bra att hålla diskussionerna efter testerna då användarna kommit på 
saker under sitt genomförande. På detta sätt fick vi ut mer relevanta och opåverkade åsikter.  

 Observation 

Under första observationen vid fältstudien var det en deltagare som visade runt på stationen och beskrev 
när och var BRI används. Att endast observera en deltagare kunde ha gett oss en vinklad bild över hur BRI 
används, men då data från den första observationen sammanställdes med resten av fältstudien ansåg vi 
att vi fick in data från flera olika användare och därmed fick ett pålitligt resultat. 

Vid de två uppgiftsbaserade observationerna under fältstudien och lo-fi testet utnyttjades inte samma 
frågor. Under fältstudien utfördes observationen för att se hur väl användarna hittade i dagens BRI och för 
att kunna identifiera eventuella problem som användarna kanske inte själva hade reflekterat över. Lo-fi 
testet gick ut på att utvärdera navigering och layout, för att se om användarna förstod det nya systemet 
och hitta förbättringsområden. Dessa tester jämfördes inte då de inte hade samma syfte och därför ansåg 
vi att vi kunde använda olika frågor. Det hade inte heller varit möjligt att utnyttja samma frågor då vissa 
av de funktioner som testades under fältstudien inte fanns med i det nya systemet. Att olika frågor 
utfördes kan ha påverkat enkätsvaren, men vi var tydliga med att de skulle svara på enkäten under lo-fi 
testet som att de skulle svara på frågorna utifrån att det var ett färdigt system och under fältstudien 
svarade de enligt vad de tyckte om dagens BRI inte utifrån de uppgifter de utförde under observationen. 
Meningen var alltså att deltagarna skulle besvara enkäterna utifrån deras åsikter om systemen i helhet, så 
vi anser inte att de mindre skiljaktigheterna i frågornas formulering påverkade deltagarnas helhetsbild av 
systemet och därför inte heller resultatet. 

 Enkät 

Under fältstudien samt vid lo-fi och hi-fi testerna delades det ut en enkät till de personer som jobbade på 
stationen. Enkäten användes för att få mätvärden att jämföra dagens BRI mot den utvecklade. Enkäten 
bestod av tre olika övningar där en var Semantisk differentialskala. Denna övning användes för att få en 
uppfattning av vad deltagarna tycker om BRI med hjälp av motsatsord, så som föråldrad och modern. Ett 
problem med denna metod är att alla inte har samma uppfattning av vad orden innebär, till exempel kan 
något som är föråldrat uppfattas som något analogt av en person medan en annan tänker att utseendet 
är föråldrat jämfört med hur hemsidor ser ut idag. Datan som samlades in från denna enkät känns trots 
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detta relevant då vi inte såg några större skiljaktigheter i svaren och därför gjorde slutsatsen att de tolkat 
orden på någorlunda samma sätt och att resultatet därför är trovärdigt. 

Enkäten innehöll även 30 påståenden enligt USE questionnaire som användarna fyllde i hur väl de höll med 
om. Då alla påståenden var standardiserade så kändes inte alla helt optimala till utvärdering av BRI, men 
metoden ger ett relativt precist värde som fungerar bra att använda i jämförande syfte. Vi märkte att några 
av användarna förmodligen tolkat påståendena i motsats till vad de egentligen var menade som, detta 
påverkar resultatet negativt. Men då det endast handlade om ett fåtal fall ser vi inte att det gjorde någon 
större påverkan på resultatet i helhet.  

Resultaten mellan de olika testerna jämfördes mot varandra, genom att använda 95 % konfidensintervall 
visade intervallen från fältstudien och hi-fi testet att de inte överlappade varandra. Detta innebär att den 
utvecklade BRI:s förbättring kan fastställas. 

När testpersonerna fyllde i enkäten under de två utvärderingsmomenten förtydligade vi att de skulle fylla 
i den som att den prototypen de precis testat var en fullt fungerande sida, inte en prototyp. I några fall 
förstod vi att de fyllde i enkäten utifrån hur prototypen fungerade under testet, så under utvärderingen 
när vi agerade dator fick BRI av några sämre värden på hur väl sidan utförde det de förväntade sig. Detta 
mönster såg vi endast i enstaka fall och tror därför inte att det påverkade resultatet i helhet.   

I enkäten så valde vi att använda Likerts-skalan med sju steg då det ger användaren många alternativ, det 
gav oss konkreta värden och var bra i utvärderingssyfte. För att få en uppfattning om användarnas 
allmänna uppfattning fick de fyra svarsalternativ: Mycket dålig, Dålig, Bra, Mycket bra. Det hade varit 
bättre med fler svarsalternativ även i detta fall för att kunna jämföra förändringen mellan de olika testerna, 
det hade gett ett mer exakt resultat. 

Under de tre olika tillfällena hos Räddningstjänsten vid Malmen så fyllde ett olika antal personer i enkäten, 
vid första tillfället nio, det andra fem och vid det sista åtta. Resultatet blir inte riktigt så exakt som det 
kunde vara, men då medel- eller medianvärden användes ser vi inte att det hade så stor påverkan i slutet.   

 MoSCoW-prioritering av behov 

Att först sortera användarnas önskemål och översätta dem till behov var nödvändigt då användarna 
kanske inte uttrycker sina egentliga behov, då de istället uttrycker önskemål som de tror är orsaken till sitt 
behov. Till exempel uttryckte många önskemålet om att få riktiga bilder i BRI när deras behov egentligen 
är att förstå hur saker ser ut i verkligheten. Men hur vi tolkade deras önskemål var en subjektiv bedömning 
som sedan blev resultatet för delfråga ett som arbetet sedan utgick ifrån och arbetades mot. Den 
utvecklade prototypen blev sedan jämförd mot våra bedömningar i delfråga fyra. Hur vi tolkat önskemålen 
påverkade därför i allra största grad resultatet. För att se till att vi gjorde en korrekt bedömning så 
diskuterades de med en anställd på Saab som är insatt i arbetet.  

Att prioritera behoven var viktigt för att veta vad arbete skulle gå mot. Denna prioritering utgick från hur 
frekvent grundläggande önskemål hade tagits upp hos användarna, ju fler som uttryckte ett visst behov 
desto högre prioriterades kravet. Vissa krav ansågs förmodligen så pass självklara för användarna att de 
inte tog upp det, till exempel att BRI ska innehålla information om flygfarkoster, sådana krav formulerade 
vi själva då rekommenderade krav skulle inkluderas. 
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 Översättning till mätbara krav 

Vissa av kraven var svåra att hitta mätbara värden till, i de fall som var subjektiva blev lösningen att till 
exempel intervjuer kunde hållas med användarna för att sedan utvärdera deras svar. Sådana subjektiva 
bedömningar gör att reliabiliteten för utvärderingens resultat blir lägre. Alla de kraven som var centrala 
för detta arbete utvärderas genom olika metoder eller subjektiva bedömningar.  

 Hemsideanalys 

Hemsideanalysen utfördes på tre olika hemsidor med olika egenskaper som skulle ge inspiration till 
idégenereringsfasen. Efter att analysen var genomförd gjordes ett beslut tillsammans med handledare på 
Saab att BRI skulle utvecklas till en iPad Air 2. Hemsideanalysen anses ändå ha bidragit till utvecklingen av 
BRI då många av de inspirerande egenskaperna var applicerbara på till ett iOS gränssnitt. Utformningen av 
resultatet kunde dock blivit annorlunda om beslutet om att inrikta sig mot en läsplatta gjorts tidigare. 

 Funktionsdriven divergens 

Brain Writingen, som var en del av den funktionsdrivna divergensövningen, ska egentligen utföras av sex 
personer. I detta fall var vi endast två som genomförde övningen. Detta resulterade i att det inte 
genererades fram lika många funktioner som om det hade varit fullskaligt. Övningen ansågs ändå lyckad 
då den övningen utnyttjades för att inspirera inför kommande idé- och konceptgenereringen.  

 Pappersprototyp 

Pappersprototypen som tillverkades var i grunden datorgjord. Retting (1994) tar upp att ett problem med 
hi-fi prototyper är att användaren koncentrerar sig mer på färg- och ikonval än om det finns problem med 
flödesgången. Under lo-fi testet skulle flödet testas men även ikonerna och symbolerna som hade lagts till 
i menyraden, därför utvecklades en pappersprototyp som var konstruerad i datorn. Några av 
testpersonerna uttryckte under testet att de hade testat sig fram mer och det var en fungerande produkt 
men ville inte vara besvärliga mot oss som agerade dator genom att testa olika vägar så att vi fick flytta 
runt delar i pappersprototypen. Detta kan ha påverkat resultatet av hur bra de hittade då de satt och 
funderade över möjliga vägar längre tid.  

 Interaktiv prototyp 

Den interaktiva prototypen var tvungen att skapas i ett program som inte var webbaserat då den innehåller 
sekretessbelagd information. Därför skapas prototypen i PowerPoint, vilket innebar att vissa detaljer inte 
var möjliga att konstruera i prototypen så som att skrolla i texten. Det finns för- och nackdelar med detta, 
vid testerna såg deltagarna att det inte var en färdig produkt och vågade därför fortfarande säga till om 
något kändes fel. Det kunde även resulterat i att användaren inte fick en känsla av helheten och störde sig 
på detaljer som de egentligen inte hade tänkt på om den hade fungerat till 100 %. 

8.3 Implikation 

För att detta koncept ska bli verklighet krävs det att FMV beställer det från Saab. Ett försök till att sälja 
konceptet till FMV kommer göras i samband med att Gripen E lanseras, då det kommer innebära att en 
uppdatering av dagens BRI måste ske. Förhoppningen är att FMV kommer vara intresserade av att 
investera i en sådan produkt då den har blivit helt utvecklad efter användarnas behov och krav. Först efter 
att en beställning har skett kommer konceptet vidareutvecklas och programmeras till en färdig produkt.  

För att produkten ska kunna implementeras hos Räddningstjänsten krävs det att FMV och 
Räddningstjänsten investerar i någon typ av läsplatta. Helst skulle det finnas så många att det kan vara en 
i varje utryckningsfordon. Men i första hand är det viktigast att det finns en till insatsledarna eller 
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rökdykarna och en att ha inne på basen för att möjliggöra inlärning. Det kommer även krävas någon typ 
av internetuppkoppling när applikationen ska uppdateras. 

8.4 Framtida forskning  

För att säkerställa goda inlärningsresultat menar Mayer (2010) att bibehållandetest och överföringstest 
bör utföras. För att utföra dessa typer av test skulle det krävas noviser som inte varit i kontakt med BRI 
tidigare som kunde lägga ned tid och hade behörighet att studera BRI. Genom att halva gruppen studerade 
den ordinarie BRI och den andra halvan studerade den utvecklade BRI skulle en utvärdering vara möjlig 
över hur stor inlärningsförbättringen blivit för den utvecklade BRI. Denna typ av resurser fanns inte 
tillgänglig under arbetet men testen kan utföras i framtiden för att säkerställa att inlärningseffekten 
förbättrats.  

Vid många tillfällen har användare påpekat att det saknas viktig information i BRI. Då arbetet avgränsats 
från innehållet av information har detta inte tagits hänsyn till. I framtiden bör därför en utvärdering av 
informationen utföras, gärna tillsammans med Räddningstjänst, flygtekniker och utbildningspersonal på 
försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad för att få in alla användares åsikter.    

Under arbetet har det inte utvärderats hur instruktionerna är skrivna, men då användarna tydligt påpekat 
att informationen är för riktad mot tekniker, när det egentligen inte är fallet, så bör en studie göras över 
hur text på bästa sätt presenteras för att passa användaren. 

I den framtagna prototypen kunde endast visualiseringar som redan finns i dagens BRI användas. För att 
följa teorin om att använda förenklade beskrivande illustrationer som gynnar inlärningen på det 
effektivaste sättet men även för att uppfylla användarnas behov av att förstå hur saker ser ut i verkligheten 
så rekommenderar vi en kombination av illustrationer och till exempel fotografier. Ett förslag är då att 
illustration och fotografi ska ligga intill varandra för att användaren lätt ska kunna se kopplingen mellan 
dem. Om utrymmet för bilderna är ett problem så är ett alternativ är att användaren ska kunna trycka på 
en illustration så att den vänds om och visar ett fotografi på samma sak, men detta belastar den kognitiva 
bearbetningen negativt och är lätt att missa som användare, vi rekommenderar därför inte detta. Men det 
är bättre än en lösning med endast visualisering eller fotografi. Om vänd-lösningen skulle användas är det 
viktigt att tydliggöra för användaren att det går att vända på bilden med till exempel en symbol.         

Då det inte funnits möjlighet att studera hur animationer eller till exempel augmented reality påverkar 
inlärningen så är det något som kan vara aktuellt att utvärdera för att eventuellt använda som 
instruktioner i BRI. Något att tänka på då är att de inte får ta för stor plats i minnet på läsplattan och att 
fokus ligger på användbarhet, inte häftiga effekter.  

Arbetet har inte heller berört utformningen av PDF:er, repetitionskurs-, checklists- eller hjälpknappen. 
Utifrån testerna som har utförts framkom det att Räddningstjänsten vid Malmen vill ha mer 
scenariobaserade frågor. Vid utformning av dessa frågor rekommenderar vi att hjälp tas från 
Räddningstjänsten, flygtekniker eller utbildningsansvariga vid försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. 
Vid utformning av checklista för övning hos flygtekniker bör det vara en checklista bestående av allt 
flygteknikern ska visa och berätta om vid ett besök. Denna lista är relevant då den ser till att 
utbildningstillfället alltid håller en viss standard och att viktig information inte glöms bort. Denna lista 
borde utformas i samarbete med flygtekniker och Räddningstjänsten. Hjälp-knappen som finns under Mer-
knappen ska instruera hur BRI fungerar. Detta är något som finns till dagens BRI men måste utvecklas till 
det nya formatet. 

Crash Carden är idag väldigt uppskattade och välanvända, under arbetet har avgränsningar gjorts från att 
vidareutveckla dem. Enkla tester utfördes för att se hur färgblinda skulle uppfatta BRI, då hittades vissa 
brister i färgsättning av Crash Carden. Det är även viktigt att utföra tester på hur Crash Carden bör 
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utvecklas för en läsplatta, då något som fungerar bra i pappersformat kanske inte passar lika bra i ett 
digitalt format. 

Under arbetet har det blivit tydligt hur viktigt det är att allt är konsekvent i användbarhetssynpunkt, därför 
bör fokus i framtiden ligga på att göra BRI konsekvent. Det gäller allt från rubrikstruktur, information, 
visualiseringar, layout, navigering och så vidare.  
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9 Slutsats  
Nedan redovisas de slutsatser som dragits under respektive delfråga.  

F1: Vilka egenskaper är önskvärda för BRI?  

För att främja användbarheten och inlärningen av BRI kan användarnas önskvärda egenskaper 
sammanställas till att de vill att BRI ska vara anpassad till både larm- och inlärningssituationer. Det är viktigt 
att den är lättlärd och lättanvänd samt att det ska vara lätt att navigera runt på sidan. Gränssnittet ska 
vara tydlig och visualiseringarna ska vara lätta att förstå för att de ska veta hur de ska agera i verkligheten.   

F2: Vilka designlösningar kan koncept ha för utveckling av BRI?   

Koncepten kan utformas med fokus på inlärning som det är i den ordinarie BRI eller med fokus på inlärning 
och skarpt läge där det finns möjlighet att välja att komma till ett Crash Card redan på startsidan. I 
koncepten kan instruktionerna läggas upp med en klick-baserad struktur som i den ordinarie BRI där 
användaren får klicka sig fram mellan bilder, sidor och instruktioner eller genom en skrollbar struktur där 
innehållet är uppdelat i listor som följer instruktionsordningen. Några alternativ på designlösningar 
redogörs i Figur 23.  

 

Figur 23 - Olika designlösningar som koncept kan ha för utveckling av BRI 



56 

 

F3: Vilken designlösning bör slutkonceptet ha för utveckling av BRI?    

I konceptet kan användaren redan på startsidan välja mellan att komma till Crash Cardet eller 
instruktionsdelen, detta underlättar för användarna vid larmsituationer. 

Under varje huvudrubrik ligger instruktionerna i en skrollbar lista som gör det möjligt för användaren att 
läsa instruktionerna från början till slut utan att behöva byta sida. När text och bild hör ihop ligger de 
bredvid varandra för att effektivisera inlärningen, annars ligger text och bild separat över hela bredden.   

Huvudrubrikerna är placerade intill vänster sida för att kunna ha vänsterjusterade utvikbara underrubriker. 
Dessa underrubriker underlättar navigeringen för användaren mellan olika avsnitt under 
huvudrubrikerna.   

F4: I vilken utsträckning uppnås de centrala egenskaperna för den utvecklade BRI?  

De subjektiva krav som berör inlärning av visualiseringar och instruktioner antas uppnås då den utvecklade 
BRI innehåller samma information och visualiseringar som den ordinarie BRI och kan därför inte ha 
försämrats. Alla de mätbara kraven har förbättrats, värdena Lättlärd, Lättanvänd, Användbar samt 
Tillfredsställande hamnade alla på över 90 % uppfyllnad för den utvecklade BRI. Alla centrala egenskaper 
anses vara väl uppfyllda förutom att visualiseringarna ska vara konsekventa då det inte fanns resurser till 
att möta detta krav. 

Huvudfråga: Hur bör den digitala Brand- och räddningsinstruktionen utformas?   

För att uppnå syftet som var att ta fram en vidareutveckling av BRI som främjar inlärningen för användaren, 
resulterade arbetet i följande slutsats: 

De viktigaste aspekterna för utformningen av en digitalt lärande instruktion är att den ska vara konsekvent 
med en tydlig grund rubrikstruktur som möjliggör enkel navigering. Visualiseringar och tillhörande text ska 
ha en tydlig koppling till varandra i instruktionen och visualiseringarna ska vara enkla och beskrivande för 
att gynna inlärningen. Denna studie har identifierat att om dessa aspekter uppnås kommer 
användbarheten och inlärningseffekten förbättras. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjufrågor till telefonintervju 

Intervjuande: Julia Jakobsson och Elin Larsson 
Intervjuad: Anställd på Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad 
Datum: 160211 

Introduktion 

Intervjulederna går igenom upplägget på intervjun: 

 Frågar om inspelning är okej för den intervjuade 

 Berättar att den intervjuade kan avbryta intervjun när som helst 

 Intervjuledarna berättar kort om sig själva 

 Intervjuledarna förklarar vad arbetet med BRI går ut på 

 Den intervjuade berätta om sig själv 

 Den intervjuade beskriver vilka lärandemedel som används på skolan 

 Den intervjuade beskriver hur den använder BRI 

 Den intervjuade beskriver sina åsikter om BRI 

 Den intervjuade beskriver förbättringsförslag för BRI 

Uppvärmning 

Intervjuledarna berättar om arbetet: 
”Vi skriver just nu tillsammans ett examensarbete på Saab där vi tittar på utformningen av dagens BRI. Vi 
har i uppdrag att utveckla utformningen så att det blir lättare för användarna att lära sig instruktionerna. 
Vi tittar alltså inte på vad som står i BRI innehållsmässigt, utan vi tittar på hur den ser ut och hur man 
använder den och ska ta fram ett utvecklingsförslag utifrån det.” 

Kort info om dig 
1. Berätta lite kort om dig själv 

2. Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har du arbetat med den här typen av uppgifter? 

4. Vilka olika arbetsroller har du haft inom organisationen? 

5. Berätta lite kort om vad du har haft för utbildning. 

Generella problem 

Lärandemedel på skolan 
6. Hur lär ni ut på skolan? 

6.1  Filmer/övningar? 

7. Finns det annat läsmaterial?  
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Användandet av BRI 
8. Hur har ni tillgång till BRI idag? CD/infranät? 

9. Om CD hur sker uppdateringar? 

10. Hur använder ni BRI i ert arbete idag? 

10.1 När använder ni BRI? 

11. Hur ofta använder ni BRI? 

12. Vad bidrar BRI med i er verksamhet? 

13. Finns det avsnitt som är särskilt viktiga för er? 

Åsikter om BRI 
14. Vad har du för attityd mot BRI:n? 

15. Vilka förväntningar har du på BRI:n? 

Förbättringsförslag för BRI:n 
16. Finns det något med BRI:n som fungerar mindre bra och vad är det i så fall? 

17. Om du fick förbättra något vad skulle det vara och varför? 

18. Använder ni några andra lärandemedel som fungerar bättre än BRI som vi kan få ta del av? 

18.1 Varför är de bra? 

Sammanfattning 

19. Är det någonting du vill komplettera/tillägga?   

20. Är det någon fråga du förväntat dig som vi inte ställt? 

21. Vet du några andra som använder BRI som vi skulle kunna få kontakt med? 

22. Får vi återkomma om vi har några följdfrågor?  

22.1 Kontaktuppgifter 

22.2 Hur vill du helst bli kontaktad?  

23. Vi kommer under arbetets gång vilja testa det vi tagit fram på användare, skulle du kunna tänka dig 

att ställa upp på det (om du har tid då)?  
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Bilaga 2  

Intervjufrågor till fältstudie hos Räddningstjänsten vid Malmen 

Intervjuande: Julia Jakobsson och Elin Larsson 
Intervjuad: Anställda på Räddningstjänsten vid Malmen 
Datum: 160217 

Introduktion  

Intervjulederna går igenom upplägget på intervjun: 

 Frågar om inspelning är okej för den intervjuade 

 Berättar att den intervjuade kan avbryta intervjun när som helst 

 Intervjuledarna berättar kort om sig själva 

 Intervjuledarna förklarar vad arbetet med BRI går ut på 

 Den intervjuade berätta om sig själv 

 Den intervjuade beskriver vilka lärandemedel som används 

 Den intervjuade beskriver hur den använder BRI 

 Den intervjuade beskriver sina åsikter om BRI 

 Den intervjuade beskriver förbättringsförslag för BRI 

Uppvärmning  

Intervjuledarna berättar om arbetet: 
”Vi skriver just nu tillsammans ett examensarbete på Saab där vi tittar på utformningen av dagens BRI. Vi 
har i uppdrag att utveckla utformningen så att det blir lättare för användarna att lära sig och hitta 
information. Vi tittar alltså inte på vad som står i BRI innehållsmässigt, utan vi tittar på hur den ser ut och 
hur man använder den och ska ta fram ett utvecklingsförslag utifrån det.” 

Kort info om dig  
1. Berätta lite kort om dig själv  

2. Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

3. Hur länge har du arbetat med den här typen av uppgifter?  

4. Vilka olika arbetsroller har du haft inom organisationen?  

Generella problem  

Utbildning 
5. Vart utbildade du dig till Räddningstjänsten? 

6. Kom du i kontakt med BRI under din utbildning? 
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Användandet av BRI  
7. Hur har ni tillgång till BRI idag? CD/intranät/pärmar?  

7.1. Om CD hur sker uppdateringar? 

7.2. Vid vilka tillfällen/lägen använder ni BRI? 

7.3. Vilka delar av BRI använder ni? 

8. Hur använder ni BRI i ert arbete?  

8.1. När använder ni BRI?   

8.2. Hur ofta använder ni BRI? (dag/vecka/månad) 

8.3. Vad vill ni uppnå när ni använder BRI? 

8.4. Hur ser situationen ut vid de olika sammanhangen? (stressigt/lugnt) 

9. Har ni utsatt tid då ni använder BRI? 

10. Får ni den information som krävs för att klara av larmsituationer med BRI?  

11. Vad bidrar BRI med i er verksamhet?  

12. Finns det avsnitt som är särskilt viktiga för er?  

Åsikter om BRI  
13. Vad har du för attityd mot BRI:n?  

14. Vilka förväntningar har du på BRI:n?  

15. Hur upplever du layouten på BRI? 

16. Vad tycker du om animationerna i BRI? 

17. Hur upplever du navigeringen i BRI? 

17.1. Hittar du det du behöver? 

Förbättringsförslag för BRI:n  
18. Finns det något med BRI:n som fungerar mindre bra och vad är det i så fall?  

19. Om du fick förbättra något vad skulle det vara och varför?  

20. Använder ni några andra lärandemedel som fungerar bättre än BRI som vi kan få ta del av?  

20.1. Varför är de bra?  

Sammanfattning  

21. Är det någonting du vill komplettera/tillägga?    

22. Är det någon fråga du förväntat dig som vi inte ställt?    

23. Vet du några andra som använder BRI som vi skulle kunna få kontakt med?  

24. Får vi återkomma om vi har några följdfrågor?   

25. Kontaktuppgifter  

25.1. Hur vill du helst bli kontaktad?   
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Bilaga 3  

Enkät till fältstudie samt utvärdering 

Utvärdering av BRI 
Fyll i vad du själv tycker stämmer in på BRI:n. Denna utvärdering är anonym och kommer användas för att 
kunna jämföra dagens BRI med prototypen vi ska ta fram. Detta är ett standardiserat test, fyll i 
påståendena så gott det går. 

         

1. Den hjälper mig att vara mer effektiv O O O O O O O 

2. Den hjälper mig att vara produktiv O O O O O O O 

3. Den är användbar O O O O O O O 

4. Den ger mig mer kontroll över aktiviteterna i 
mitt arbete 

O O O O O O O 

5. Den gör att det blir lättare att utföra det jag vill 
ha gjort 

O O O O O O O 

6. Den sparar tid när jag använder den O O O O O O O 

7. Den möter mina behov O O O O O O O 

8. Den gör allt jag förväntar mig att den ska göra O O O O O O O 

9. Den är lätt att använda O O O O O O O 

10. Den är enkel att använda O O O O O O O 

11. Den är användarvänlig O O O O O O O 

12. Det krävs så få steg som möjligt för att utföra 
det jag vill med den 

O O O O O O O 

13. Den är flexibel O O O O O O O 

14. Den kan användas obesvärat O O O O O O O 

15. Jag kan använda den utan skrivna instruktioner O O O O O O O 

16. Jag lägger inte märke till några inkonsekvenser 
när jag använder den 

O O O O O O O 

17. Både regelbundna och oregelbundna 
användare kan använda den 

O O O O O O O 

18. Jag kan återhämta mig efter misstag snabbt 
och lätt 

O O O O O O O 

19. Jag kan använda den framgångsriks varje gång O O O O O O O 
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20. Jag lärde mig att använda den snabbt O O O O O O O 

21. Jag kommer lätt ihåg hur man använder den O O O O O O O 

22. Det är lätt att lära sig använda den O O O O O O O 

23. Jag blev snabbt bra på att använda den O O O O O O O 

24. Jag är nöjd med den O O O O O O O 

25. Jag skulle rekommendera den till en kollega O O O O O O O 

26. Det är roligt att använda den O O O O O O O 

27. Den fungerar som jag vill att den ska fungera O O O O O O O 

28. Den är underbar O O O O O O O 

29. Jag känner att jag behöver den O O O O O O O 

30. Det är trevligt att använda den O O O O O O O 

 

Hur stämmer orden bäst in på BRI? 

Föråldrad O O O O O O O Modern 

Ful O O O O O O O Snygg 

Tråkig O O O O O O O Spännande 

Rörig O O O O O O O Välordnad 

 

Vad är ditt allmänna intryck av BRI?  

Mycket dålig Dålig Bra Mycket bra 

O O O O 

 

 

Har du några förslag till förbättringar av BRI? 
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Bilaga 4  

Uppgifter under fältstudie och lo-fi test 

Uppgifter under observation 2 vid fältstudie 

1. Hur lång är Helikopter 15? 

2. Var sitter bränsletankarna på 102D? 

3. Hitta till flygplans 84’s risker för lastutrymme 

4. Se animationen igen 

5. Hitta allmän information om Vapen och yttre laster 

6. Hitta flygplan 84’s riskzoner för antenner. 

Uppgifter under observation vid lo-fi test 

1. Hur långt är Flygplan 39C?  

2. Finns det något kompositmaterial på Flygplan 39C? 

3. Hur ser riskzonerna ut för Flygplan 39C motorer? 

4. Om jag skulle behöva öppna huven på Flygplan 39C hur gör jag då? 

5. Jag orkar inte läsa hela instruktionerna, jag lyssnar hellre på en berättarröst, hur gör jag det? 

6. Om Flygplan 39C brinner, vart kommer jag åt att släcka? Vart hittar jag allmän information om 

Vapen och yttre laster? 

7. Jag vill kolla om de gjort några uppdateringar i BRI den senaste tiden, hur kommer jag till 

uppdateringsloggen?  

8. Hur stänger jag av radarn på Flygplan 39C? (Denna fråga är ett test för att få en uppfattning om 

vart användarna vill hitta denna information, kommer inte analyseras i utvärderingstester) 
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Bilaga 5  

Sammanställning av enkätsvar under fältstudie 

USE questionnaire 

Nio deltagare besvarade 30 påståenden med värdena 1-7. 

 

Allmänt intryck av BRI 

 Antal Procentuellt 

Totalt 9 100% 

Mycket dålig 0 0% 

Dålig 1 11% 

Bra 8 89% 

Mycket bra 0 0% 
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Bilaga 6 

Önskvärda egenskaper för BRI 
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Bilaga 7 

Användarprofiler 

1:a Primär persona  
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2:a Primär persona 
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Bilaga 8 

Sammanställning av enkätsvar från lo-fi test 

USE questionnaire 

Fem deltagare besvarade 30 påståenden med värdena 1-7. 

 

Allmänt intryck av BRI 

 
Antal Procentuellt 

Totalt 5 100% 

Mycket dålig 0 0% 

Dålig 0 0% 

Bra 3 60% 

Mycket bra 2 40% 
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Bilaga 9 

Sammanställning av enkätsvar från hi-fi test 

USE questionnaire 

Åtta deltagare besvarade 30 påståenden med värdena 1-7. 
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Bilaga 10 

Kravuppfyllnad 

Resultat av delfråga fyra "I vilken utsträckning uppnås de centrala egenskaperna för den utvecklade 
BRI?"  
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Bilaga 11 

Jämförande av mätvärden 

Jämförande av USE questionnaireresultaten med 95 % konfidensintervall från fältstudien, utvärdering 
hi-fi samt utvärdering lo-fi. 

 

 

Jämförande av Semantiska differentialskaleresultaten med 95 % konfidensintervall från fältstudien, 
utvärdering hi-fi samt utvärdering lo-fi 
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