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Sammanfattning/abstrakt 
Denna studie handlar om att undersöka om mobil-IT och återanvändning av 

teknisk information, som gör sökbar med hjälp av metadata i form av fasettering, 

kan stödja den dagliga informationsförsörjningen samt lärandet i marina 

sammanhang. Media tablets är de informations- och kommunikationsteknologiska 

enheter som fått stort genomslag på marknaden och som genom att vara bärbara 

kan vara en presentationsyta för att i verksamhetsprocesser få rätt information i rätt 

tid på rätt plats. Stora mängder av information som struktureras i top-down 

hierarkier orsakar ofta svårigheter för personer, som behöver en viss information, 

att finna den om de inte vet vart i hierarkin de ska leta då sökvägarna är 

begränsade åt ett håll. Om information istället märks upp med beskrivande 

egenskaper formas multipla hierarkier, eller fasetterade hierarkier, som ger 

sökvägar från mer än ett håll och kan underlätta att finna informationen utan 

vetskap om vart den är placerad. Information kan även bli enklare att finna om den 

är sökbar på högre detaljnivå, det vill säga om den interna hierarkin i stora 

informationsstycken bryts upp och informationen blir topicbaserad och varje topic 

utgör en sökbar och återanvändningsbar del. Ett intresse och en hypotes kring att 

dessa informationslogistiska tekniker möjliggör återanvändning av teknisk 

information för nya ändamål som lärande, formade följande huvudsakliga 

forskningsfråga och dess subfrågor: 

 

• RQ: Vilka möjligheter skapar informationslogistiska tekniker & den 

mobila tekniken för att förbättra informationsförsörjning & stödja 

lärande?  

• SQ1: Hur kan media tablets stödja lärande? 

• SQ2: Hur kan informationslogistik vara ett stöd för de anställda? 

Studien formades för den informationskrävande marina miljön på Kockums ABs 

produkt Visbykorvetten och utfördes i form av en fallstudie för försvarmaktens 

marina verksamhet ombord på en av korvetterna; HMS Nyköping. Besättningens 

informationsbehov i en utvald process undersöktes och en prototyp på en mobil 

tillämpning togs fram för att med interaktionsdesign, fasetterad och topicaliserad 

informationsarkitektur testa om bättre informationsförsörjning kunde uppnås samt 

om det kunde utgöra ett stöd för lärande. 

 

Resultatet visade att en IT-lösning med informationen i media tablets var 

efterfrågad som distributionsyta för teknik och handhavandeinformationen. Det 

visade sig även finnas en önskan och ett behov att media tablets skulle kunna 

användas för lärande syften och gemensamma målbilder. Prototypen, som 

validerades, visade att informationsarkitektur med fasetterade sökning, baserat på 

användarnas verklighet, samt information som var uppbruten i topics kunde göra 

det enklare för användarna att söka information utifrån sin verklighet utan att veta 

vart informationen fanns i en top-down hierarki och att det kunde ge stöd för 

lärande i viss utsträckning. Resultatet visade även att den föreslagna lösningen i 

prototypen var användbar samt att fler förslag och möjligheter som kunde förbättra 

den i framtiden fanns. 
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1 Introduktion  
I detta kapitel ges en introduktion till uppsatsens ämne och varför det är intressant 

samt en bakgrund till hur ämnesvalet kommit till och vilket uppsatsens 

problemformulering och syfte är. Centrala begrepp förklaras för läsarens förståelse 

samt en fortsatt disposition av vad som komma skall. 

 

Informations- och kommunikationsteknologier, IKT, har haft stor inverkan på såväl 

företag i näringslivet som samhället i stort och detta blev även tydligt under 

julhandeln år 2012. Då kom det slutgiltiga genomslaget för surfplattan och dess 

position på marknaden. Computer Sweden (2012) kunde konstatera att alla 

elektronikkedjorna i Sverige spådde samma markanta skillnad i försäljningssiffrorna 

- surfplattan skulle passera laptopen i försäljning. Och samtidigt som surfplattan tar 

en allt större plats på den kommersiella marknaden och tar sig in i våra hem, blir 

frågan om mobilitet allt större även i näringslivet. Karin Friberg (2013), Business 

controller på Vitec, avhandlar detta i en krönika för Computer Sweden och uttrycker 

att ”Mobilitet innebär en av de största möjligheterna för affärer att utvecklas.”. 

Mobila enheter som smartphones och surfplattor, hädanefter benämnda som media 

tablets, får allt större fokus för företag, exempelvis då företagen insett att deras 

hemsidor och webbshops måste anpassas till de mobila formaten. Men dessa enheter 

tar sig även in i företagens processer i en allt större utsträckning och precis som med 

all ny teknik är det, enligt Evans (2002), mycket viktigt att den nya tekniken 

samverkar med företagens processer. Först då kan tekniken verkligen bidra till att 

effektivisera verksamheten. 

 

Alla verksamheter är i behov av information till alla processer för att fungera.  Att 

ha korrekt och väsentlig information för ett givet ändamål är en nödvändig grund för 

att verksamheter ska kunna ta rätt beslut, lösa problem eller utföra uppgifter som 

kräver djup kunskap (Sandkuhl, 2008). Teknikinformation är ett begrepp och 

arbetsområde som syftar till att ge rätt personer rätt information om en produkt för 

att kunna hantera denna på bästa sätt. Det är mer än ”bara” användarmanualer och i 

näringslivet är rätt informationsbudskap extra väsentligt eftersom möjligheten att 

testa sig fram, likt med en produkt som köps av privatpersoner, inte är lämpligt ur 

säkerhetssynpunkt eller ekonomisk synpunkt (Zetterlund, 1997). Teknikinformation 

kan komma i många olika medier men vikten av den blir allt mer väsentlig för 

näringslivet och därmed ställs även högre krav på dess pedagogik och tillgänglighet 

(ibid).  Men att få fram rätt information för ett givet ändamål är ofta en utmaning 

och flera studier visar att människor i verksamheter spenderar för mycket tid på att 

söka efter informationen de behöver, vilket orsakar negativa effekter som ökade 

kostnader och förseningar (Sandkuhl, 2008). Ett IT-stöd är en huvudnyckel till att 

hjälpa verksamheter att få fram data och information snabbt för att de ska kunna ta 

rätt beslut direkt när beslutet behöver tas (Turban, Sharda, Delen & King, 2008). 
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Vi människor interagerar med produkter av alla de slag varje dag, allt ifrån 

fjärrkontroller till våra mobiler och datorer. Rogers, Sharp och Preece (2011) 

förklarar att många av produkterna som vi interagerar med skapar irritation och 

frustration eftersom vi inte upplever dem som enkla, kravlösa och glädjande att 

använda. Medan andra ses som en ren fröjd att använda av en majoritet av 

användarna. Allt fler smartphones och media tablets räknas till sådana produkter 

som är designade med just användarna i centrum och inte bara funktionen eller 

uppgiften som produkten ska skapas för. Att en produkt eller ett system är effektivt 

för sitt syfte kan ofta innebära att det är på bekostnad av hur den kommer användas 

av människorna som ska interagera med den. Begreppet interaktionsdesign är att ta 

steget förbi människa-dator-interaktion och gå djupare i att förstå användarna 

(Rogers, Sharp & Preece, 2011).  

 

För att skapa god interaktionsdesign måste vi förstå människans kognitiva 

möjligheter och begränsningar i allt ifrån minne till uppmärksamhet. För att gå på 

djupet med att förstå användarna för en produkt måste man klargöra vad målen med 

utvecklingen av den interaktiva produkten är. Här skiljer Rogers et al (2011) på om 

produkten designas för att vara ett effektivt system, som tillåter användarna att vara 

högproduktiva i sitt arbete, eller om designen istället ska vara ett verktyg för lärande, 

utmaning och motivation eller rent av något helt annat men huvudmålen måste 

klargöras. 

 

Att uppnå lärande med hjälp av IT och just mobila lösningar blir allt vanligare när de 

mobila produkterna tar en större plats på marknaden. Mobile learning, eller m-

learning, kan grovt beskrivas som lärande som sker med hjälp av mobila enheter. 

Mer tydligt kan det beskrivas enligt den definition som Zuga, Slaidins, Kapenieks 

och Strazds(2006, s. 58) refererar till som tagits fram av O’Malley, Vavoula, Glew, 

Taylor, Sharples och Lefrere (2003);  

 

”Any sort of learning that happens when the learner is not at a fixed predetermined 

location, or learning that happens when the learner takes advantage of the learning 

opportunities offered by mobiles technologies”. 

 

I dagens tekniksamhälle med mängder av information som florerar i olika sociala 

medier och i olika tekniska produkter, olika system och funktioner i systemen som 

påkallar vår uppmärksamhet, kan det vara svårt att hålla fokus och finna det vi 

söker. Under de senaste 15 åren har vi allt mer fått anamma ”multitasking”, alltså att 

hantera flera uppgifter samtidigt eller hantera flera källor av information samtidigt. 

Hur väl vi klarar av det är olika från person till men det som styr det är vår 

kognitionsförmåga och Rogers et al (2011) menar att genom att studera människans 

kognition kan vi ta reda på våra begränsningar och möjligheter när vi interagerar 
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med teknologi. De menar att skapa och designa med kunskap om kognition kan vara 

det som underlättar vår interaktion, inlärning och positiva upplevelse med teknik och 

system. 

 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2012 genomfördes ett verksamhetsförlagt projektarbete hos 

konsultföretaget Sigma Kudos. Här introducerades jag till den del av 

informationslogistiken som rör teknisk information. I ett av de uppdrag som 

genomfördes under projektterminen undersökte jag vilka möjligheter de mobila 

enheterna smartphones och media tablets kunde generera för en av Sigma Kudos 

kunder; Kockums AB och deras teknikinformation. Undersökningen höll fokus på 

en av Kockums ABs produktmodeller, Korvett typ Visby, hädanefter omnämnd som 

Visbykorvett. Projektet gav en god inblick i de många möjligheterna som finns med 

media tablets, exempelvis att de kan ge nya möjligheter för det lärande 

informationsbehovet. Projektarbetet gav dock ingen djupare inblick i det verkliga 

arbetet och informationsbehovet på Visbykorvetterna hos de faktiska användarna av 

den tekniska informationen. Visbykorvetterna är tekniskt avancerade produkter med 

ett stort behov av teknikinformation till följd. All den tekniska informationen lagras i 

ett digitalt system som kallas DIS – Digitalt InformationsSystem.  

 

Att arbeta med teknisk information och att ta fram lösningar för att distribuera och 

söka efter teknisk information till olika kunder innebär oftast att företag likt Sigma 

Kudos skapar lösningar för vad som kan benämnas som uttömmande sökningar av 

information. Uttömande sökning är den vanliga vägen för kundlösningar inom 

teknikinformation (J. Löwgren, Medea - Malmö högskola, personlig kommunikation 

2013). För flertalet nya kundlösningar använder sig Sigma Kudos av lösningar som 

kan byggas på deras framtagna system; SmartShare, där de tar kundens information 

och strukturerar den enligt fasetterade hierarkier istället för taxonomier, det vill säga 

går bort från hierarkier med filer lagrade i mappar och istället går mot 

informationsstruktur med olika nivåer av metadatataggar. SmartShare syftar även till 

att användare ska kunna dela information med varandra. Grundtanken är dock oftast 

att all information ska finnas tillgänglig på ett ställe men med breda 

sökningsmöjligheter på grund av den fasetterade strukturen (Docfactory, 2013).  

 

Med mitt projekt mot Kockums AB blev jag intresserad av att gå djupare och se vad 

de faktiska användarna av den tekniska informationen behövde i sin 

informationsförsörjning i arbetet på Visbykorvetterna. Jag fick även ett intresse att ta 

reda på hur sökningar av teknisk information kan användas i fler sammanhang än 

enbart i utömmande sökningar samt hur media tablets kan vara ett verktyg för det.  
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1.1.1 Centrala begrepp 

 Teknikinformation – Ett tekniskt budskap som förmedlas med pedagogik 

via text och/eller bild. Det kan vara handhavandeinstruktioner, 

servicemanualer, installationsanvisningar, utbildningsmaterial etcetera 

(Zetterlund, 1997). 

 DIS – Digitalt informationssystem. Det system som lagrar och presenterar 

teknisk information för Kockums produkter; Visbykorvetterna. Är uppbyggt 

med hierarki utifrån PBS-nummer (Sigma Kudos, personlig kommunikation, 

2012). 

 PBS – Product Breakdown Structure. Den hierarkiska mappstrukturen i DIS 

som utgår från hur Visbykorvetternas beståndsdelar indelats i särskilda 

ämnesgrupper (Sigma Kudos, personlig kommunikation, 2012).    

 FRB – Fast Rescue Boat. Den snabba räddningsbåt, framdriven av 

jetmotor, som används för uppdrag åt Visbykorvetterna. Kallas vid ej akuta 

räddningsuppdrag för skeppsbåt (Kockums, personlig kommunikation, 

2013). 

 Fasetter – Egenskaper som beskriver information och som kan användas 

för att märka, eller tagga upp informationen för att öka dess sökvägar 

(Morville & Rosenfeld, 2007). 

 Topic – Topicbaserad information är en informationslogistisk teknik som 

Sigma Kudos använder för att skapa fördelar för såväl sökning av som 

återanvändning av information. Topics kan beskrivas som små 

informationsstycken som brutits ut ur större publikationer och på så vis görs 

information sökbar på en högre detaljnivå. Grundtanken är att ett topic 

svarar på en fråga och att ett topic sedan kan återanvändas i olika 

publikationssammansättningar, digitalt eller i skrift, men ändå hållas 

sökbar (Sigma Kudos B, 2013).   

 

1.1.2 Fallstudiens verksamheter 

De involverade verksamheterna för fallstudien är Sigma Kudos, Kockums AB, 

Försvarets Materielverk och den svenska försvarsmakten. Dessa verksamheters 

relation till varandra bottnar i Kockums produkter. Kockums produkter är mycket 

högteknologiska och kräver därmed en stor mängd teknisk information för att 

hanteras korrekt. Sigma Kudos arbetar tillsammans med Kockums med att 

producera, lagra och distribuera den tekniska informationen för flera av Kockums 

produkter. Ett sådant exempel är det Digitala informationssystemet, DIS, som 

hanterar teknisk- och handhavandeinformation om produkten Korvett typ Visby. 

Försvarets MaterielVerk, FMV, är den verksamhet som lagt en beställning på 

ytstridfartyg med smygteknik och har i nära samarbete med Kockums varit med 

under framtagandet av modell Korvett Visby. FMV är den verksamhet som i sin tur 

tar fram materiell till den svenska försvarsmakten som i sin tur är den verksamhet 
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som ska ta över alla fem upplagor av Korvett Visby som producerats av Kockums 

AB. Närmre presentation av verksamheterna ges i kapitel 4.  

1.2 Tidigare forskning 

Inledningen och bakgrunden till arbetet visar att ämnet för undersökningen bland 

annat rör sig i gränslandet mellan forskning kring mobila enheter, likt media tablets, 

samt inom forskning för lärande, informationslogistik, informationsstrukturer och 

interaktionsdesign. Därför är det kring dessa ämnen tidigare forskning kan inhämtas. 

 

I examensarbetet Mobila enheter som arbetsverktyg från 2010, undersöker 

Severinsson och Wilhelmsson hur mobila enheter kan utveckla och stödja 

processerna internt i en verksamhet. Deras fallföretag, Selecta, och teorierna de 

utgick från visade att det fanns flera områden av interna affärsprocesser som kunde 

stödjas och utvecklas av mobila enheter som smartphones och media tablets. De 

förklarar exempelvis att; ”Genom digitalisering av dokument och mobila enheters 

koppling till affärs- och CRM-system kan anställda få tillgång till aktuell 

information även då de arbetar i fält, vilket möjliggör effektivare processer.”. Det 

ger mig stöd till att användandet av de mobila enheterna media tablets är något som 

kan skapa mervärde och ge enklare informationsförsörjning och därför är något som 

är intressant att undersöka i andra typer av verksamheter. Exempelvis mer komplexa 

verksamheter med komplexa och informationskrävande produkter.  

 

För att organisera information och dokument i den fysiska världen, använder 

människan sig ofta av utgångsfrågan ”Var ska jag placera den här?”. Morville och 

Rosenfeld (2007) förklarar att det handlar om att vi tänker och planerar utifrån att 

var sak har sin plats i den fysiska världen. Men under 30-talet, berättar Morville och 

Rosenfeld (2007), uppmärksammade en bibliotekarie problematiken med detta sätt 

att strukturera vår information på. Istället för att tänka i en top-down hierarkisk 

världsbild kring det som ska sorteras var det bättre att ställa frågan ”Hur kan jag 

beskriva denna” och genom att göra det skapas istället multipla hierarkier eller 

fasetterad hierarki. Fasetter är alltså de egenskaper som kan användas för att märka 

upp information, alltså klassificera den efter hur vi skulle beskriva den och denna 

hierarkiska indelning blir allt vanligare på webbsidor för att optimera sökfunktionen 

(ibid). Fasetterad klassificering och fasetterad sökning gör att det skapas mer än en 

väg till informationsobjektet. På så vis är det möjligt att kringgå människors olika 

preferenser kring hur de tolkar kategorier i en singelhierarki där de får gissa under 

vilken kategori som det de söker finns. Det kan göra sökningar mycket tidsödande 

eftersom olika människor har olika referenser till det topic de söker och därmed 

klassificerar olika. Väljer användaren att söka under fel kategori, får denne backa 

tillbaka och börja om från början. Med fasetterad struktur erbjuds istället flera vägar 

till alla topics med hjälp av egenskapsbaserad metadata (Perugini, 2009). 
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1.3 Problemformulering 

Det går att konstatera att media tablets är en av de starkast framåtgående 

produkttyperna på IT-marknaden då de redan har gått förbi laptops i försäljning 

(Computer Sweden, 2012). De anses generellt vara produkter med god 

interaktionsdesign (Rogers et al. 2011). Att de IT- och IS-system eller applikationer 

som skapas för dem har god interaktionsdesign är inte generellt säkerställt. Det kan 

vara effektiva lösningar för uppgiften de är skapade för men där med inte naturligt 

enkla och nyttosamma att använda för de som ska använda dem. Samtidigt kan stora 

mängder information skapa svårigheter för vår kognition att finna det vi söker 

(Rogers et al, 2011). Är informationen dessutom sorterat likt ”vart ska jag ställa 

denna” och om flödet av information är mycket stort och inte styrt enligt den 

informationslogistiska triangeln där behovet ska styra informationsinnehållet samt 

distributionen av den (se figur 2, s. 16), kan det uppstå problem att finna det man 

söker, när man behöver det. DIS är ett system med stora informationspaket i en så 

kallad trädstruktur byggd på Product Breakdown Structure som enbart är nåbart från 

datorer med fasta positioner i fartyget (Sigma Kudos, personlig kommunikation 

2012). Detta ser jag som möjliga hinder och riskfaktorer som kan leda till att det tar 

lång tid att söka efter rätt information och att kravet på rätt information i rätt tid och 

på rätt plats därför inte kan uppfyllas. Detta kan hypotetisk påverka att de som 

behöver information för att utföra sitt arbete på bästa sätt inte får den 

informationsförsörjning deras arbetsuppgifter kräver samt att bristen på tillgänglig 

information försvårar för nyare besättningsmedlemmar att lära sig säkert hur deras 

arbete ska ske.  

 

Att arbeta med moderna tekniker inom informationslogistik, som fasettering och 

topicalisering av information, är vägar för att rätt personer enklare ska nå sin 

information. Därför har jag bildat mig en hypotes om att fasettering och 

topicalisering möjliggör återanvändning av teknisk information för nytt ändamål, 

nämligen lärande. Och dessa tekniker i kombination med en media tablet leder mig 

fram till den huvudsakliga forskningsfrågan för denna undersökning samt dess två 

underliggande frågor: 
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Figur 1 Research question and subquestions 

De informationslogistiska teknikerna syftar till att arbeta med fasettering för att 

strukturera, märka och söka efter information samt topicalisering för att göra 

sökningen på informationen mer detaljerad. 

1.4 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om mobil-IT och återanvändning 

av teknisk information som görs sökbar med hjälp av metadata kan stödja den 

dagliga informationsförsörjningen och lärandet i marina sammanhang. 

 

1.5 Avgränsning 

För den här undersökningen har en avgränsning gjorts till att enbart beröra 

information för en specifik process ombord på en av Visbykorvetterna. Design- och 

lösningsförslaget som presenteras grundar sig i de behov jag finner samt min 

hypotes om att befintlig teknikinformation kan användas till lärande syften. 

Designförslaget kommer därmed inte vara en komplett lösning eller ny version av ett 

komplext system likt DIS, utan visa på nya möjligheter med samma information. 

Valet av process föll på Sjösättning och hemtagning av räddningsbåt. Bland annat 

eftersom det är en process som är fördelaktig att hantera i ett examensarbete på 

grund av att den inte är militärt hemlighetsstämplad. Processen är även intressant då 

den berör flera roller, utrymmen, kritisk kompetens och flera kommunikationsvägar. 

Viss avgränsning har även gjorts gällande de roller som kommer beröras i denna 

undersökning för att begränsa mängden information som ska presenteras i 

lösningsförslaget och som en utvärdering kommer genomföras med. Information har 

insamlats från de tre huvudrollerna Sjösättningsledare, Kranförare och FRB-förare 

för att förstå avgränsningens helhet men lösningsförslaget och slutgiltigt fokus 

kommer vara ur Kranförarens synvinkel.  

Vilka möjligheter skapar  
informationslogistiska tekniker 
& den mobila tekniken för att 

förbättra 
informationsförsörjning & 

stödja lärande?  

Hur kan media tablets stödja 
lärande? 

Hur kan informationslogistik 
vara ett stöd för de anställda? 

SQ1 SQ2 
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Den prototyp som tagits fram har avgränsats till att enbart utvärderas i ett första steg 

med navigering och mobilt interaktionsgränssnitt, för att kunna få så djup data som 

möjligt och sedan kunna ge goda förslag om framtida studier och möjligheter. 

 

1.6 Målgrupp 

Mitt examensarbete utförs hos och med Sigma Kudos men med fokus på Kockums 

AB som fallföretag och en stark involvering av den svenska marinens arbete. Dessa 

parter är av olika skäl målgrupper av undersökningen och har därmed olika 

intresseområden och vinster att hämta i det. För Sigma Kudos del kan 

examensarbetet ge underlag att visa att deras sätt att arbeta med teknikinformation 

och moderna tekniker inom informationslogistik kan användas i fler syften än i 

uttömmande sökningar. Det ger dem även underlag för hur mobila enheter likt media 

tablets kan användas med teknikinformation. För Kockums AB är ämnet för 

examensarbetet intressant då det ger dem underlag för hur de kan skapa användar-

och uppgiftsbaserade IT-stöd för sina produkter. Det i sin tur är en möjlig vinst och 

intressepunkt för såväl FMV som Försvarsmakten då denna undersökning fokuserar 

på deras behov, de faktiska användarna. 

 

Alla dessa parter är därmed på olika sätt målgrupper för studien men detta 

examensarbete syftar även till att kunna vara ett underlag för framtida studier eller 

studieområden inom fältet för informatik. Därför bör en tydligare avgränsning göras 

gällande vilka målgrupper som är inomvetenskapliga och vilka som är 

utomvetenskapliga.  

 
Tabell 1 - Studiens målgrupper 

Inomvetenskaplig målgrupp Utomvetenskaplig Målgrupp 

 Befintliga & framtida studenter 

inom forskningsområdet 

Informatik. 

 Forskare inom Informatik. 

 Sigma Kudos 

 Kockums AB 

 Försvarets Materialverk (FMV) 

 Försvarsmakten 

 

 

1.7 Disposition  

I detta kapitel ges en presentation av uppsattsens fortsatta disposition som ska ge 

läsaren en överblick av vad de följande kapitlen kommer beröra. 

 

Kapitel 2 – Teori 
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I detta kapitel presenteras en djupare förklaring av den teori som delvis presenteras 

i inledning och tidigare forskning samt resterande teorier som kommer användas för 

att genomföra undersökningen samt analysera och dra slutsatser kring resultatet. 

 

Kapitel 3 – Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av den vetenskapliga ansats som genomsyrat 

undersökningen samt andra metodikval så som val av insamlingsmetoder, val av 

källor och samt studiens genomförande och vilka eventuella fördelar och nackdelar 

de olika valen kan medföra.  

 

Kapitel 4 – Resultat 

I detta kapitel ges en mer detaljerad presentation av de involverade verksamheterna 

i studien samt en förklaring till hur processen, som studien är avgränsad till, 

genomförs. Det följer även en presentation av de data som insamlats i intervjuer och 

observationer och som ligger till grund för den prototyp som sedan presenteras samt 

vad det första kollaborativa validitetstestet av den visade. 

 

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel ges en analys av studien genom att kopplingar mellan teori och 

empiri läggs fram, från datainsamlingens utformning och resultat till skapandet av 

prototypen och dess validitet. Återkoppling till studiens syfte och förväntade resultat 

presenteras i slutet av kapitlet. 

 

Kapitel 6 – Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring ämnen och aspekter som har koppling till 

studiens forskningsfrågor och insamlade data men som ligger utanför denna uppsats 

avgränsning och syfte. Detta för att påvisa andra intressanta möjligheter från 

närliggande ämnen som kan sammanlänkas med denna studie. 

 

Kapitel 7 – Avslutning 

I detta sista kapitel presenteras en slutsats kring undersökningens syfte, 

problemformulering och resultat. Det ges även förslag kring fortsatt forskning 

baserat på studien. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras en djupare förklaring av den teori som delvis presenteras 

i inledning och tidigare forskning samt resterande teorier som kommer användas för 

att genomföra undersökningen samt analysera och dra slutsatser kring resultatet. 

 

2.1 Informationslogistik 

 
Informationslogistik skiljer sig från den informationsstyrning som följer ett vanligt 

logistiskt flöde med exempelvis material, och som ibland också benämns som 

informationslogistik. Informationslogistik som eget ämnesområde beskrivs enligt 

Sandkuhl (2008) nämligen djupare utifrån flera dimensioner av behov av 

information. Det första dimensionen är innehåll och representerar den information 

som samlas in till en viss mottagare. Den andra dimensionen är tid och den innebär 

vikten av att informationen ska nå mottagaren i rätt tid och inte när som helst. Den 

tredje dimensionen handlar om plats och innebär vikten av var mottagaren befinner 

sig och hur informationen då kan vara relevant eller inte. Den femte dimensionen är 

representation och handlar om hur informationen bäst presenteras utifrån olika 

enheter. Samma information kan behöva presenteras olika beroende på om det sänds 

via mail eller SMS. Den sjätte och sista dimensionen, som Sandkuhl (2008) nämner 

är kvalitet och innebär hur urval och överföring av information kan påverka de tre 

kvalitetskraven riktighet, konfidentialitet och kostnad. 

 

Informationslogistikens mål kan, enligt ovan, enkelt sammanfattas som att styra rätt 

information, i rätt tid, till rätt person, till rätt plats, till rätt kostnad och på rätt sätt. 

Mottagaren som man har i åtanke för styrning av specifik information kan vara i 

form av en person, en målgrupp eller vilken sorts organiserad verksamhet som helst. 

Informationslogistikens koncept rör sig runt tre punkter som kan beskrivas med 

hjälp av den så kallade informationslogistiska triangeln (se Figur 1). Först och 

främst handlar det om att säkerställa att informationen som sänds till en specifik 

mottagare uppnår kraven, det vill säga rätt tid, rätt innehåll, rätt plats, på rätt sätt och 

så vidare. Det är kraven (demand) som styr både hur informationen ska distribueras 

och vilket informationsinnehåll som väljs ut. Innehållet (content) i en 

informationsförsändelse bör genomgå en utvärdering, rätt innehåll ska väljas ut, det 

ska struktureras samt tilldelas den form som det ska skickas och presenteras i. Det är 

innehållet som sedan ger input till hur informationen sedan ska distribueras, det vill 

säga hur det ska transporteras till den rätta platsen och presenteras (Sandkuhl, 2008).   
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Figur 2 - Informationslogistiska triangeln (Sandkuhl, 2008) 

2.2. Mobile Learning 

Begreppet och konceptet e-learning är sprunget ur det som kallas d-learning, alltså 

distance learning. E-learning är en vidareutveckling av distansutbildning där 

utbildningen förbättras med hjälp av datorer, internet och olika webbtjänster. E-

learning handlar alltså om att stimulera lärandet med hjälp av den teknik som datorer 

och internet genererar samt att underlätta möjligheten att genomföra utbildning på 

distans med goda resultat och göra det enklare att lämna klassrummet som 

lärandeform (Georgiev, Georigieva & Smrikarov, 2004). Nästa steg i utvecklingen, 

att med hjälp av teknik öka lärandets möjligheter och öppna upp för att enklare 

kunna uppnå lärande oberoende av tid och rum, kallas m-learning.  

 

M-learning är ett begrepp och forskningsområde som uppstått ur den ökade 

tillgången av mobila enheter som hjälpmedel inom allt fler områden. M-learning är 

sprunget ur konceptet e-learning och ses av en del som en vidareutveckling av e-

learning medan andra ser det mer som en undergrupp till e-learning. Konceptet kan 

oavsett i grova drag beskrivas som lärande som sker med hjälp av mobila enheter. 

En djupare beskrivning av konceptet ger. Zuga, Slaidins, Kapenieks och 

Strazds(2006, s. 58) när de refererar till den definition som O’Malley, Vavoula, 

Glew, Taylor, Sharples och Lefrere (2003) tagit fram; 

 

”Any sort of learning that happens when the learner is not at a fixed predetermined 

location, or learning that happens when the learner takes advantage of the learning 

opportunities offered by mobiles technologies”. 

 

När den mobila teknologin kombineras med åtkomst till informationsinnehåll nästan 

oberoende av tid och rum, skapas det möjligheter för de lärande att vinna nya 

upplevelser och nivåer av själva lärandet. Lärandet breddas från att tidigare bara ha 

rört skolmiljön till att uppstå i flera olika situationer och verkligheter (Kurti, 2009).   

2.3. Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign kan definieras, enligt Rogers et al. (2011), likt följande: 
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”designing interactive products to support the way people communicate and interact 

in their everyday and working lives.” 

 

Rogers et al. (2011) förtydligar denna definition med att det i grund och botten 

handlar om att skapa användarupplevelser som kan förstärka hur människor arbetar, 

kommunicerar och interagerar genom att skapa utrymme för detta. 

Interaktionsdesign talar inte om för dig vad du ska göra i designen men kan ge dig 

verktygen för hur du kan designa för att uppnå god interaktion genom att vara 

medveten om vissa nyckelaspekter (Rogers et al., 2011). Att arbeta med 

interaktionsdesign innebär att ha flera aspekter i åtanke för vad som påverkar och 

krävs för god interaktionsdesign. Ett huvudmål att uppnå god interaktionsdesign är 

att uppnå skapandet av en produkt som är användbar för den tänkta målgruppen. 

Därför är användarfokus och medvetenhet om vem eller vilka användarna är, mycket 

viktigt. Rogers et al. (2011) förklarar också att fokus på användarna kräver att 

interaktionsdesignern såväl involverar användarna i kravbilden och arbetet av 

designen samt förstår vad som påverkar upplevelsen av användbarhet och 

interaktion, så som kognitiva aspekter.     

2.3.1. Användbarhet 

Användbarhet är en term som refererar till att mäta hur enkelt det är att lära sig 

använda en interaktiv produkt, hur effektiv produkten är att använda och hur stort 

nöje användaren finner i att använda produkten (Rogers et al., 2011). För att mäta 

användbarheten av en produkt finns det särskilda mål att utgå från: 

 

 Effective to use (effectiveness) 

 Efficient to use (efficiency) 

 Safe to use (safety) 

 Having good utility (utility) 

 Easy to learn (learnability) 

 Easy to remember how to use (memorability) 

 

Att få svar på dessa mätbara mål sker bäst genom användarinvolvering och i form av 

frågor till användarna när de fått interagera med och testa produkten som ska vara 

användbar. Rogers et al (2011) förklarar att det är viktigt att ha insikt i vad varje mål 

innebär och vilken fråga som ska ställas för att fånga upp rätt detaljeringsnivå. Här 

nedan följer en kort återgivning av Rogers et al. beskrivning av några av målen samt 

vilken fråga som bör ställas till testanvändarna. 

 Effectiveness syftar till hur bra en produkt är på att göra det den är tänkt att 

göra. Svaret fångas upp med frågan om produkten tillåter att användarna kan 

lära sig och genomföra sitt arbete effektivt och om de kan nå den 

information de behöver. 

 Efficiency syftar till hur en produkt stödjer användare i genomförandet av 

deras uppgifter. Svaret fångas upp med frågor om, efter att användaren har 
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lärt sig använda produkten för utförandet av sina uppgifter, användarna kan 

hålla en hög nivå av produktivitet. 

 Utility syftar till hur väl produkten tillhandahåller rätt funktionalitet för att 

användarna ska kunna göra vad de vill eller behöver i sitt arbete. Svaret 

fångas upp med frågor om hur väl produkten har funktioner som tillåter 

användarna att göra vad de vill och behöver. 

 Learnability syftar till hur enkelt det är att lära sig hur ett system ska 

användas. Svaret fångas upp med frågor om det är möjligt för användarna att 

lära sig hur de ska använda produkten genom att utforska dess gränssnitt och 

testa sig fram. 

 Memorability syftar till hur enkelt det är att komma ihåg hur en produkt ska 

användas, efter att användaren lärt sig den. Svaret fångas upp med frågor om 

vilket stöd som givits i gränssnittet för att hjälpa användarna komma ihåg 

hur de ska utföra uppgifter med produktens hjälp. 

2.3.2. Kognition 

Kognition är det begrepp som används för att beskriva ”de tankefunktioner med 

vilkas hjälp information och kunskap hanteras.” (Nationalencyklopedin, 2013). 

Inom området för interaktionsdesign är kognitionsteori viktigt för att förstå 

människans möjligheter och begränsningar när och hon interagerar med teknologi 

och hur hon gör det. Det finns flera olika sorter kognition, exempelvis inlärning, 

minne och beslutstagande men beskrivningen av kognition kan variera. Rogers et al. 

(2011), hänvisar till Normans indelning av två generella lägen av kognition; 

Experiental och Reflective kognition. Alltså erfarenhetsmässig och reflekterande 

kognition. Båda dessa generella lägen av kognition är nödvändiga för allt vi gör i 

livet men de två kräver enligt Norman väldigt olika teknologiska stöd. Ett annat 

vanligt sätt att beskriva kognition på är utifrån några specifika processer; 

 Attention 

 Perception  

 Memory 

 Learning 

 Reading, speaking and listening 

 Problem solving, planning, reasoning and decision making. 

Rogers, Sharp och Preece (2011) förklarar att flera av dessa processer är 

samberoende av varandra och att det är ovanligt att endast en verkar isolerad i en 

aktivitet. När det gäller interaktionsdesign så är det just två processer som är mest 

relevanta enligt Rogers et al. (2011), nämligen attention (uppmärksamhet) och 

memory (minne). 

 

2.3.2.1 Attention  
Processen attention – uppmärksamhet – handlar om hur vi väljer ut saker att 

koncentrera oss på, en sak i taget och med flera alternativ tillgängliga att pocka på 

vår uppmärksamhet. I den här processen så är sinnena ljud och hörsel viktiga efter 

som uppmärksamhet handlar om att vi fokuserar på att uppmärksamma sådant som 
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är relevant för vad vi gör just då. Huruvida det är lätt att utföra denna process beror 

på två huvudsakliga aspekter; Om vi har tydliga mål för det vi gör och om den 

information vi behöver är tydlig i vår omgivning och miljö, alltså om den sticker ut 

och fångar vår uppmärksamhet (Rogers et al. 2011). 

 

När det gäller hur tydliga våra mål är och hur det påverkar vår uppmärksamhet 

förklarar Rogers et al. (2011) att om vi vet exakt vad vi vill hitta eller uppnå så gör 

vi allt för att matcha detta med den information som finns tillgänglig. När vi istället 

inte är säkra på vad vi söker efter så är våra sinnen mer inställda på att skanna av 

den tillgängliga informationen och vi låter den istället guida oss till något som är 

intressant eller som sticker ut. 

 

Den andra aspekten gällande presentationen av den tillgängliga informationen, 

förklarar Rogers et al. (2011) att hur informationen är presenterad och strukturerad 

för oss kan påverka hur enkelt eller svårt det är att uppmärksamma väsentliga 

informationsstycken. Här kan radavstånd, presentationsordning etcetera spela en stor 

roll för vår uppmärksamhet. 

 

Designförslag som en interaktionsdesigner kan använda sig av för att fånga 

uppmärksamheten hos en användare är exempelvis att försöka göra information, som 

är viktig för en given del i en process, mer iögonfallande än övrig information. Att 

använda tekniker som animerad grafik, färger, understrykning av nyckelinformation 

etcetera. Rogers et al. (2011) förtydligar också att det är viktigt att undvika att trycka 

in för mycket information i användargränssnittet som exempelvis många olika 

färger, ljudeffekter och grafiska intryck då dessa lätt kan bidra till att det är svårt att 

fokusera uppmärksamheten någonstans. En lagom nivå av iögonfallande tekniker 

ska hjälpa användarna att hitta informationen och ska inte ges på en nivå där det 

istället stjälper och skapar irritation. Att ge användarna enkla sökmöjligheter i 

användargränssnittet är också en viktig aspekt i interaktionsdesignen för att hjälpa 

dem uppmärksamma det de söker efter (Rogers et al. 2011). 

  

2.3.2.2 Memory 
Kognitionsprocessen memory – minne – handlar om hur vi erinrar olika sorters 

kunskap som gör det möjligt för oss att agera med vår omgivning. Minnesprocessen 

är mångsidig och gör det möjligt för oss att åta oss många saker. Exempelvis hjälper 

det oss att komma ihåg personers ansikten, namn, när vi senast träffade en person 

etcetera så det är tydligt att utan vårt minne, skulle vi ha mycket svårt att fungera i 

vår omgivning (Rogers et al. 2011). 

 

Vårt minne fungerar som så att det inte är möjligt för oss att komma ihåg allt vi ser, 

hör, luktar, känner etcetera eftersom vår hjärna snabbt skulle bli överarbetad. Därför 

är minnet utrustat med en filterprocess som avgör vilken information som ska lagras 

i minnet. Dock sker denna process inte utifrån vår egen vilja om vilken information 

som ska lagras utan istället är det lätt att glömma bort de saker vi behöver komma 

ihåg medan mer triviala informationsbitar lagras till ingen större nytta. Rogers et al. 

(2011) förklarar att filterprocessen kan beskrivas som att en inkodning sker som 

avgör vilken information som ska uppmärksammas i den givna omgivningen samt 
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hur den ska tolkas. Detta påverkar sedan hur lätt vi har att erinra viss information 

senare. I grund och botten handlar det om att desto mer uppmärksamhet som riktas 

mot något, desto mer involveras det i våra tankar och vi kanske rent ut av börjar 

jämföra det med annan kunskap vi besitter och på så sätt processar vi informationen 

som därmed har större chans att lagras i minnet. Genom att processa informationen 

på detta vis tolkar vi den samtidigt och det påverkar i stor utsträckning hur 

informationen lagras i minnet och hur lätt vi har att erinra den vid ett senare tillfälle. 

Andra faktorer som kan påverka hur lätt vi har att erinra särskild information är 

exempelvis i vilken kontext informationen har blivit lagrad. Det kan exempelvis 

vara svårt att känna igen en grannes ansikte när vi möter personen i en annan miljö 

än den vi är van vid, exempelvis på i matbutiken istället för på parkeringen eller i 

trapphuset.  

 

Rogers et al. nämner även ett annat viktigt fenomen för minnets funktion och det är 

att vi människor är i allt större utsträckning bättre på att känna igen saker än erinra 

dem ur minnet. Eftersom visa typer av objekt är lättare att känna igen än andra är det 

orsaken till att vi människor generellt sätt är mycket bra på att känna igen bilder, 

även om vi bara sett dem någon enstaka gång tidigare. Den minnesfunktionen är 

viktig att ha i åtanke vid interaktionsdesign eftersom ett grafiskt användargränssnitt 

skapar visuella valmöjligheter för användarna att söka igenom till dess att de känner 

igen den uppgift de vill utföra. Ett exempel på sådan igenkänning är när vi i våra 

webbläsare kan gå igenom listan över tidigare besökta URL:er och på så vis behöver 

vi inte komma ihåg en adress utantill, istället räcker det att vi känner igen den i 

mängden av de andra (Rogers et al. 2011). 

2.3.3 Livscykeln av interaktionsdesign 

Att designa innebär att arbeta såväl praktiskt som kreativt med målet att skapa en 

produkt som ska hjälpa sina användare att nå sina specifika mål. Arbetet med 

interaktionsdesign består av ett antal aktiviteter som är viktiga att förstå var för sig 

samt hur de hör ihop med varandra. Denna livscykelmodell som Rogers et al. (2011) 

beskriver består av aktiviteterna Kravinsamling, Designalternativ, Protoyp och 

Utvärdering. Deras relation till varandra förklaras i figur 2 här nedan. 

Livcykelmodellen är inte menad att vara normativ för all interaktionsdesign utan är 

baserad på Rogers et al (2011) observationer i deras forskning samt att den har sina 

rötter i livscykelmodeller för mjukvaruutveckling och human computer interaction. 

Livscykelmodellen är därmed en guidning av hur interaktionsdesign oftast utövas 

för bästa resultat. 

 

I aktiviteten kravinsamling bör interaktionsdesignern klargöra vilka användare som 

utgör målgruppen för designen för att på så vis kunna klargöra vilka behov de har 

och utifrån dem bäst kunna skapa något som stödjer användarna. Denna aktivitet 

räknas som mest väsentlig i interaktionsdesign eftersom det är via den som 

designern kan uppnå användarbaserade produkter (Rogers et al, 2011).  
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I livscykeln andra steg bör flera designalternativ tas fram och utvärderas iterativt för 

att finna ett alternativ som kan möta kraven som samlats in. Något av dessa 

alternativ kan sedan föras vidare till det tredje steget, nämligen skapandet av en 

prototyp. Att skapa en prototyp innebär inte att man nödvändigtvis tar fram en färdig 

mjukvara som användarna kan få interagera med, det kan lika gärna vara en 

pappersprototyp. Pappersprototyper är särskilt lämpliga i ett tidigt stadie av 

interaktionsdesignen (Rogers et al., 2011). Att bygga pappersprototyper är en metod 

som syftar till att med enkla medel som papper, pennor, post-it etcetera, tillsammans 

med användarna kunna designa, testa och kommunicera användargränssnitt. Studier 

har visat att användandet av pappersprototyper när användbarhetstester av webbsidor 

genomförts, har skett med låga kostnader och på kort tid då ingen programmering 

har behövts men att det har genererat kritisk feedback från användarna och på så vis 

lett till ökad grad av användbarhet av designen (Osman, Baharin, Hafiz Ismali & 

Jusof, 2009).     

 

Det sista steget i livscykelmodellen är utvärdering och det är här som 

interaktionsdesignern kan få belägg för hur användbar och accepterad 

designförslaget är eller hur väl designen möter kraven, hur attraherande den är för 

användarna etcetera. Användarinvolvering i alla steg, särskilt i utvärderingen, är 

kritiskt för god interaktionsdesign. Precis som pilarna i figur 2 visar sker 

interaktionsdesignarbetet ständigt iterativ. Kontinuerlig användarinvolvering 

kommer bidra till olika steg av utvärdering och kravinsamling genom hela 

livscykeln och på så vis kan en produkt med god interaktionsdesign för sin målgrupp 

slutligen nås (Rogers et al., 2011).  

 

  

Figur 3 Interaktionsdesignslivcykel (Rogers et al., 2011) 
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2.4. Informationsarkitektur  

Att strukturera information har historiskt sätt skett på många olika vis. 

Metadata är ett begrepp som ofta beskrivs som ”data om data” men som kan och 

bör beskrivas djupare än så. Morville och Rosenfeld (2007) väljer att återge den 

definition de funnit via Dictionary.com; 

 

”In data processing, meta-data is definitional data that provides information about 

or documentation of other data managed within an application or environment. For 

example, meta-data would document data about data elements or attributes (name, 

size, data type, etc.) and data about records or data structures (length, fields, 

columns, etc.) and data about data (where it is located, how it is associated, 

ownership, etc.). Meta-data may include descriptive information about the context, 

quality and condition, or characteristics of the data.” 

 

Metadata arbetas oftast med i form av taggar som märker upp data, alltså dokument, 

bilder, filmer etcetera. Metadata-taggar används för att beskriva olika former av data 

med syftet att skapa enklare navigering och sökresultat. Ett enkelt sätt att uppnå det 

är att i HTML-kodning använda taggen meta för att sedan ange beskrivande ord som 

kommer vara osynliga i gränssnittet men som i bakgrunden ökar sökmöjligheterna 

(Morville & Rosenfeld, 2007). Författarna belyser dock att företag idag arbetar med 

mycket mer sofistikerade metadata-lösningar i skapandet av webbsidor och 

webbaserade system. De sofistikerade metoderna skapar kraftfulla sökvägar genom 

att sluta fråga sig ”Vart ska detta dokument placeras i taxonomin” och istället arbeta 

utifrån frågan ”Hur beskriver jag detta dokument”. En sådan sofistikerad metadata-

metod kallas fasettering. 

2.4.1 Fasetterad klassificering och sökning 

 

När vi sorterar dokument, böcker och annan fysisk form av information, klassificerar 

vi dem oftast utifrån frågan ”Vart ska jag lägga denna?”. De flesta bibliotek är 

uppbyggda på detta vis och även mycket av vår övriga fysiska värld planerar vi 

utifrån denna bild av verkligheten, en plats för en sak. Men när det gäller 

information och data kan denna fråga och bild skapa flera begränsningar. Det var på 

30-talet som en indisk bibliotekarie uppmärksammade problemet med en så kallad 

top-down hierarki som lösning på informationsarkitekturer och istället valde att 

skapa ett system byggt på att dokument och objekt har flera dimensioner, fasetter, att 

sorteras utifrån. Frågan gick då till att istället bli ”Hur kan jag beskriva denna?” 

(Morville & Rosenfeld, 2007) Vilka fasetter, dimensioner, som är lämpliga att 

använda från fall till fall varierar men enligt Morville och Rosenfeld (2007) så är 

följande sex facetter vanliga inom affärsvärlden: 

 

 Topic 

 Product 
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 Document type 

 Audience 

 Geography 

 Price 

 

För att förtydliga skillnaden mellan en klassificering med fasetter och en 

klassificering som bygger på taxonomi-hierarkier, där allt ska passas in efter en 

specifik mall, presenteras här nedan i figur 4, en bild som skapats efter den figur 

Morville och Rosenfeld (2007) använder för att förtydliga skillnaden. 

 

 

2.4.1 Topicbaserad information 

En modern teknik för informationslogistik som används exempelvis allt mer i Sigma 

Kudos arbete med teknikinformation är så kallad topicbaserad information. 

Topicbaserad information innebär att informationen delas upp i mindre, självstående 

stycken som ger svar på en fråga/ämne var. Ett topic kan, på grund av att det är 

självstående, återanvändas i olika former av publikationer men kan också stå 

självständigt och måste därmed skrivas så att det är förståligt både individuellt och 

kollektivt. Oavsett hur topicet behöver presenteras, exempelvis i en stor publikation i 

utskrivet eller pdf-format, i mindre ämnes publikationer eller stå för sig själv som 

hjälptexter på en webbsida så karakteriseras användandet av topics som att 

informationen går att återanvända där den behövs. Eftersom varje topic dessutom är 

självstående skapas en högre grad av sökning på detaljnivå då varje topic blir 

sökbart och användaren behöver därför inte veta vart i hierarkin en viss information 

finns. På så vis kan även hierarkin enkelt förändras efter behov (Sigma Kudos B, 

2013).   

 

 

Figur 4 - Single hierarchy versus multiple (faceted) hierarchies (Morville & Rosenfeld, 2007) 
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3 Metod 
I detta kapitel ges en beskrivning av den vetenskapliga ansats som genomsyrat 

undersökningen samt andra metodikval så som val av insamlingsmetoder, val av 

källor och samt studiens genomförande och vilka eventuella fördelar och nackdelar 

de olika valen kan medföra.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Den vetenskapliga ansatsen som tas inför en studie handlar, enligt Jacobsen (2002) 

om hur undersökaren vill få grepp om verkligheten och samla in information om 

den. De vanligaste ansatserna för att få grepp om verkligheten är den induktiva och 

den deduktiva ansatsen. En induktiv ansats syftar till att gå från empiri till teori, det 

vill säga ha ett helt öppet sinne och samla in all väsentlig data som behövs för att 

förstå verkligheten och på så vis skapa en teoretisk referensram. Kritik mot denna 

ansats är att det inte är psykologisk möjligt för en människa att samla in all data och 

inte heller att göra det utan skygglappar då alla erfarenheter och fördomar 

automatiskt skapar begränsningar för oss att se på verkligheten. En deduktiv ansats 

är alltså motsatsen till induktiv och undersökaren väljer att gå från teori till empiri. 

Det vill säga att undersökaren skaffar sig en uppfattning om ämnesfältet för det hon 

eller han vill studera innan datainsamling påbörjas. Utifrån förväntningarna som 

undersökaren får av att tillgodose sig teori innan datainsamling kan undersökaren 

skapa sig hypoteser som kan bli en riktlinje för studien och dess avgränsning.  Kritik 

mot en deduktiv ansats är att undersökaren, på grund av sina förväntningar, riskerar 

att enbart samla in data som passar avgränsingen och på så vis riskerar att missa 

väsentlig data (Jacobsen, 2002). 

 

I min studie har jag använt en deduktiv ansats då jag redan innan, på grund av 

tidigare studier, hade viss kunskap om delar av ämnet och jag hade därmed vissa 

uttalade hypoteser. Mina ämneskunskaper var givetvis inte heltäckande men det var 

ändå lämpligt att fortsätta fördjupa min bild av teorin och på så vis utveckla mina 

hypoteser och sedan samla in data för studiens avgränsning. Avgränsningen har varit 

medveten men jag har valt att hålla ett öppet sinne genom mitt nära samarbete med 

informanterna och på så vis försökt minimera risken för att missa väsentlig data 

utanför mina förväntningar.  

 

Min ansats för att för att förstå verkligheten har varit den deduktiva ansatsen. Ett 

annat metodval som jag som undersökare måste ta är vilken typ av data som ska 

samlas in och hur den bäst samlas in. Jacobsen (2002) skiljer på kvalitativa eller 

kvantitativa metoder för datainsamling. Skillnaden mellan dem kan enkelt beskrivas 

som att kvantitativa metoder samlar in tal och kvalitativa metoder samlar in ord. De 

kan också särskiljas i frågan om grad av öppenhet. Jacobsen (2002) förklarar att en 

rent kvalitativ metod klassas som öppen då undersökaren så lite som möjligt 

försöker styra den information som samlas in i intervjuer, observationer etcetera. 

Först efter att informationen samlats in kan den struktureras i kategorier och 

anknytas till varandra. Relevans är ett nyckelord inom kvalitativa metoder. 
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Kvantitativa metoder är däremot i högre grad styrande och har inte lika hög grad av 

öppenhet eftersom undersökaren måste skapa kategorier för informationen innan 

data samlas in. Utifrån kategorierna kan undersökaren skapa styrda frågor med oftast 

fasta svarsalternativ som behövs för att samla in rätt mängd data till kategorierna. 

Båda metoderna kommer med för och nackdelar och ofta förespråkas en blandad 

undersökningsmetod där de båda blandas. Det viktigaste, enligt Jacobsen (2002) är 

att välja rätt insamlingsmetod för sitt ändamål. En kvalitativstudie är exempelvis 

bäst lämpad när undersökaren vill få fram hur människor tolkar och förstår en given 

situation och när vi därför har behov av att hålla problemställningen mer flexibel.  

 

Då min studie kräver en god förståelse för användarna av teknikinformationen 

ombord på Visbykorvetterna och vilka behov de har, för att på så vis kunna skapa en 

lämplig interaktionsdesign och informationsstruktur, är en kvalitativ datainsamling 

bäst lämpad. Min studie kan också ses som ett tidigt stadie av en större helhet där en 

kvantitativ datainsamling kan vara lämplig i ett senare stadie om avgränsningen för 

studien breddas. 

 

Min studie har, som tidigare nämnt, delvis sprungit ur ett verksamhetsförlagt 

projektarbete. Studien har flera utomvetenskapliga intressenter på grund av 

verksamheternas nära samarbete. Utformningen av min studie är en fallstudie av 

Kockums ABs kund; Den svenska försvarsmaktens marina verksamhet och deras 

arbete på Kockums produkt – Visbykorvetten. En fallstudie beskrivs av Jacobsen 

(2002) tillhöra det intensiva, eller djupa, upplägget av en undersökning. Det i sin tur 

innebär att jag som undersökare vill gå på djupet av ett fenomen med flera variabler 

och få enheter istället för att gå på bredden med få variabler och flera enheter. Min 

studie är uttalat kvalitativ och jag har med en tydlig avgränsning av fallgruppen 

klargjort att jag vill med nära användarinvolvering ta fram en interaktivlösning som 

är just baserad på användarnas behov. Därför är en intensivutformning lämplig för 

att hjälpa mig förstå och förklara behoven. Att min studie är en fallstudie förklaras 

av Jacobsen (2002) som en studie där fokus hålls på ett eller några få fall där idealet 

är att gå på djupet och lägga fram en helhetsanalys som står på egna ben.       

3.2 Datainsamling  

Insamling av data har skett både via primär- och sekundärdata. Primärdata är data 

som samlas in direkt från grundkällan, det vill säga data som samlas in för första 

gången från personer eller grupper av personer. Sekundärdata däremot, är data som 

undersökaren inte samlar in direkt från källan utan baserar sig istället på 

upplysningar som är insamlade av andra. Sekundärdata är därför ofta insamlat i 

andra sammanhang och med andra problemställningar än undersökarens egna 

(Jacobsen, 2002). I min studie har primärdata samlats in via tre semi-strukturerade 

intervjuer med tre olika anställda ombord på Visbykorvetten HMS Nyköping. 

Primärdata har även samlats in via öppna samtal under två guidade rundvandringar 

av fartyget med fokus på den specifika avgränsingen för arbetet med FRB:n. 

Sekundärdata har utgjorts av den teknik- och handhavandeinformation som används 

på fartyget för att stärka insamlad primärdata. Det har även genomförts en 
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observation av processen att sjösätta och ta hem FRB:n i syfte att ge en samlad bild 

av de data jag samlat in och för att se några av de aktiviteter som ska stödjas med 

teknikinformation. Observationen har därmed använts som en källa för att bekräfta 

övriga källors data kring processens genomförande.  En sista datainsamling av 

primärdata skedde via ett kollaborativ validitetstest med tekniken Paper prototyping 

med en tillhörande semistrukturerad intervju. Under rubrik 3.4 samt 3.5, beskrivs 

valet och genomförandet av detta steg mer ingående. 

 

Insamling av data gällande de involverade verksamheterna har skett via 

sekundärdata i form av företagsinformation på respektive verksamhets hemsida samt 

via primärdata genom personlig kommunikation med nyckelpersoner inom 

verksamheterna. 

3.2.1 Urval 

Urvalet av informanter för intervjuerna har främst skett utifrån de roller som varit 

avsedda för studiens avgränsning men även utifrån vilka personer som kunnat ge en 

så samlad bild av den specifika processen som möjligt. Via ansvariga 

kontaktpersoner inom marinen och HMS Nyköping kunde jag föra fram mitt 

önskemål om vilken typ av besättningsmedlem jag ville intervjua. Informanterna har 

därför varit personer med kunskap om handhavandet av de olika uppgifterna i 

processen, som sjösättningsledare, kranförare och förare av rescuebåten (FRB) samt 

om processen och dess kommunikationsvägar i sin helhet. Urvalet av informanter till 

de tre första intervjuerna om informationsbehovet ombord kan därför beskrivas ha 

skett utifrån urvalskriteriet Information, nämligen vilka personer som kan förse mig 

som undersökare med riklig och god information (Jacobsen 2002). Detta val var 

viktigt eftersom jag i min avgränsning har ramat in undersökningen till ett begränsat 

antal informanter och därmed ville ha de som kunde ge djupast information. 

 

Urvalet för att genomföra det kollaborativa validitetstestet med tillhörande 

semistrukturerade intervju var strategiskt och informativt grundat, då jag ville kunna 

få in så mycket data som möjligt om prototypens lämplighet. Därför valdes den av 

informanterna ut som hade erfarenhet av alla huvudroller i processen samt var 

involverad i utbildningen av nya besättningsmedlemmar. Informant 2 skulle därför, 

med sin erfarenhet, kunna ge svar både ur ett användarperspektiv hur väl prototypen 

fungerade men även ur ett lärandeperspektiv och på så vis kunna ge mig god data 

om vad som var bra, vad som behövde justeras och varför. 

 

3.3 Intervjuer för informationsbehov 

Den första delen av datainsamlingen skedde via tillgång till den tekniska information 

som finns lagrad i DIS idag, det vill säga min källa till sekundärdata. Tillsammans 

med min kontaktperson på Kockums AB, Roland Skans, sållades de 

informationsområden i DIS strukturen ut som var väsentliga för min avgränsning. 
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Det vill säga enbart den informationen som jag behövde för att förstå processen med 

sjösättning och hemtagning av FRB:n samt den information kring processen som 

skulle användas i min prototyp avgränsad mot information för kranföraren. 

 

Efter att jag satt mig in de sekundärdata som fanns kring mitt undersökningsområde, 

utformades en intervjuguide med fokus på informationslogistiska områden för 

informationsbehov. Intervjuguiden utformades alltså med huvudområden och 

underfrågor kopplade till den informationslogistiska triangeln (Sandkuhl, 2008) och 

påståenden som återfinns i forskningen kring den. Se bilaga 1 för intervjuguide 1. 

Intervjuguiden utformades därmed likt vad Jacobsen (2002) klassar som en relativt 

öppen guide med ett tema, fast ordningsföljd men med enbart öppna svar för 

informanten. Detta val gjordes eftersom jag med en semi-strukturerad intervju kan 

minimera risken för enkelspåriga svar då möjligheten till följdfrågor skapas och 

informantens svar kan fördjupas och utvecklas (Rogers et al, 2011). 

 

Två enskilda intervjuer genomfördes vid det första besöket på HMS Nyköping, 

medan den tredje genomfördes vid ett andra besök några veckor senare. Informant 1 

var i den avgränsade processen utbildad FRB-förare med flera års erfarenhet av det 

militärt marina arbetet ombord. Informant 2 utgjorde i ordinarie fall 

sjösättningsledare i processen men hade även utbildning och flera års erfarenhet som 

såväl kranförare som FRB-förare. Informant 2 var även involverad i utbildningen av 

nya besättningsmedlemmar på försvarets sjöfartsskola. Informant 3 agerade i 

processen kranförare av däverten och hade också flera års erfarenhet av såväl 

processen som det övriga arbetet ombord på Visbykorvetterna.  Intervjuerna 

genomfördes ombord på fartyget i informanternas arbetsrum/hytter. För att 

genomföra öppna intervjuer ansikte mot ansikte är det viktigt att vara medveten om 

aspekter som kan komma att påverka hur tillförlitlig insamlad data blir. Jacobsen 

(2002) förklarar att intervjuaren exempelvis måste vara medveten om att 

undersökaren med sin blotta närvaro, ansiktsuttryck eller kroppsspråk kan påverka 

informanten att känna sig obekväm och exempelvis försöka ge svar som denne tror 

att intervjuaren vill ha. Genom att intervjuerna hölls enskilt i utrymmen som 

informanterna kände sig bekväma i och genom en semi-strukturerad intervju med 

utrymme för längre utläggningar kan riskerna för sådan intervjuareffekt ha minskat. 

Intervjuerna sammanställdes sedan i skrift och kraven som fångades upp lyftes fram 

för att ge underlag till de designförslag som skulle tas fram. I tabell 2 här nedan ges 

en mer överskådlig bild av de tre informanterna, deras roll och hur de deltog i 

insamlandet av data. 
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Tabell 2 - Informanter 

Informant Beskrivning 

Informant 1 Utbildad förare av FRB:n. Intervju om 

informationsbehov (se bilaga 1). Cirka 

30 minuter lång intervju som 

antecknades och renskrevs. 

Informant 2 Utgör främst Sjösättningsledare i 

processen. Utbildad FRB- & Kranförare. 

Delaktig i utbildandet av nya 

besättningsmedlemmar. Delaktig i 

intervju om informationsbehov samt 

kollaborativt validitetstest med intervju 

(se bilaga 2). Intervju 1 tog cirka 30 

minuter och Intervju 2 & validitetstestet 

genomfördes under en halv dag. Höll i 

guidad tur av hela processen.  

Informant 3 Utbildad Kranförare. Intervjuad för 

informationsbehov (se bilaga 1). Cirka 

30 minuter lång som antecknades och 

renskrevs. Höll i guidad tur av 

kranförarens fokus i processen. 

 

3.4 Kollaborativt validitetstest  

Av data som samlats in under besöken och intervjuerna på HMS Nyköping 

tillsammans med teorierna som skulle ligga till grund för detta examensarbete, togs 

en första nivå av prototyp fram för ett mobil tillämpningsförslag för teknik- och 

handhavandeinformation, Prototypen var en så kallad paper prototype. Prototypen 

togs fram för det kollaborativa validitetstestet, som skulle genomföras för att se hur 

mitt mobila lösningsförslag, med nya informationslogistiska tekniker, fångade upp 

de behov som identifierats samt för att få in data om dess lämplighet för lärande och 

informationsförsörjning. Att arbeta med tekniken paper prototyping är fördelaktigt 

på tidiga utvecklingsstadier då det tar mindre tid, kostar mindre då ingen tid behöver 

läggas på programmering samt att det är en teknik som främjar användarinvolvering 

på ett tidigt stadie i designen (Osman et al, 2009). Framtagandet av prototypen 

skedde enligt det iterativa mönster som förespråkas i livscykeln för 

interaktionsdesign, se figur 3 sidan 21 (Robert et al, 2011). Det vill säga att den 

första nivå av krav samlades in i intervjuerna med informant 1, 2 och 3 som sedan 

lades ihop med de krav som kommer ur studiens syfte och problembakgrund. 

Kraven gav input till steg två i livscykeln och olika designförslag med gränssnitt och 

fasetter skissades fram och utvärderades tillsammans med sakkunniga inom Sigma 

Kudos. I livcykelns tredje steg omvandlades ett av förslagen omvandlades till den 

pappersprototyp som skulle presenteras för informant 2 och prototypen skapades i 
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open source programmet Pencil (hämtad från http://pencil.evolus.vn/). Prototypen 

utvärderades och bearbetades med en nyckelanvändare, informant 2, i ett 

kollaborativ validitetstest med en intervju som följde. Testet och intervjun utgjorde 

det fjärde steget i livcykeln. Här involverades informant 2 genom att med vissa 

riktlinjer från mig (se bilaga 2 för uppmaningarna), navigera sig runt i prototypens 

gränssnitt samtidigt som varje vy och upplevelse diskuterades. Tillsammans under 

denna navigering och diskussion använde jag och informant 2 penna och post-it 

lappar för att markera olika tankar och förslag om varje vy, som är själva tanken 

med tekniken att arbeta med pappersprototyper (Osman et al, 2009). Att utföra 

användbarhetstester, som syftet med validitetstestet även var, handlar om att 

utvärdera hur väl en design eller produkt möter användarnas krav. Osman et al 

(2009) förklarar att använda just tekniken med papperprototyper inte bara är tid- och 

kostnadseffektivt, utan att det även är ett effektivt sätt att fånga upp konstruktiv 

kritik och mer detaljerade krav från användarna, vilket i sin tur har visat sig leda till 

ökad användbarhet. Roberts et al (2011) förespråkar att användare från målgruppen 

ska involveras i design- och utvärderingsaktiviteterna för att skapa god 

interaktionsdesign. 

 

Valet av informant 2 som utvärderare och informant i en andra intervju grundade jag 

i att genomförandet av användbarhetstester bör ske med personer som är 

representativa för målgruppen (Osman et al, 2009). Informant 2 var med sin långa 

erfarenhet inom marinen och arbetet på HMS Nyköping, kranförarutbildning, 

utbildad som FRB-förare och sjösättningsledare samt delaktig och ansvarig inom 

utbildningen av nya besättningsmedlemmar, representativ för alla målgrupper som 

prototypen riktade sig mot.  

 

Intervjun som genomfördes som en del av utvärderingen efter det kollaborativa 

validitetstestet, baserade sig på frågor som grundade sig i prototypens 

interaktionsdesign, informationsarkitektur, dess potential för att stödja lärande och 

informationsförsörjning samt hur den kunde se ut och användas i framtiden. 

Intervjuguiden som användes var, precis som intervjuguide 1, att klassa som relativt 

öppen (Jacobsen, 2002). Intervjuguiden återfinns i bilaga 2. 

 

 

 

  

http://pencil.evolus.vn/
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4.  Resultat 
I detta kapitel ges en mer detaljerad presentation av de involverade 

verksamheterna i studien samt en förklaring till hur processen, som studien 

är avgränsad till, genomförs. Det följer även en presentation av de data som 

insamlats i intervjuer och observationer och som ligger till grund för den 

prototyp som sedan presenteras samt vad det första kollaborativa 

validitetstestet av den visade. 

4.1  Verksamhetsbeskrivning 

De involverade verksamheterna för fallstudien är Sigma Kudos, Kockums AB, 

Försvarets Materielverk och den svenska försvarsmakten. I kapitel 1 gavs en enklare 

förklaring till verksamheternas relation till varandra medan i detta kapitel ges en 

något djupare förklaring av verksamheterna.   

 

4.1.1 Sigma Kudos 

Sigma Kudos är det företag som detta examensarbete utförs hos och med. Sigma 

Kudos är en värdsledande leverantör av informationslogistiska lösningar inom 

ramen av produktinformation och teknisk information. ”We make technology 

usable”, är ett ledord för Sigma Kudos, vars uttryckta huvudmål är ”Our objective is 

to be a leading global supplier of information services. We will deliver best-in-class 

services, solutions and quality to our customers” (Sigma Kudos SKMS, 2012). 

Sigma Kudos hjälper alltså sina kunder med att ta fram och hantera den tekniska 

information som behövs för att kundens produkt ska bli användbar för alla 

intressenter, framför allt kundens slutkund. På så vis innebär Sigma Kudos arbete 

både analys av information (vilken information som behövs), producering av 

information (modualiserad dokumentation) samt distribuering av information (hård- 

och mjukvara för att nå och förvalta informationen). Sigma Kudos har ett brett 

kundklientel och många av deras kunder är själva värdsledande aktörer inom sina 

branscher. Exempel på branschområden som Sigma Kudos kunder finns i är 

bilindustrin, systemutveckling och telecom (Sigma Kudos, 2013). 

 

4.1.2 Kockums AB 

Kockums AB agerar i detta examensarbete fallstudie i den bemärkelse att det är 

deras produkter och tekniska information som berörs. Kockums AB är en 

sammanslagning av tre svenska marina verksamheter; Kockums i Malmö, 

Karlskronavarvet och Muskö marinverkstäder. Tillsammans skapar de 330 år av 

marin branschkunskap och idag är verksamheten världsexperter på marin 

högteknologi, så väl under som över ytan. Verksamhetens produkter, som de 

utvecklar, bygger och underhåller är ubåtar, marina ytfartyg och örlogmarina system 
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som innehar mycket avancerad smygteknik. Kockums utvecklar och tillverkar även 

ubåträddningssystem, minröjningssystem etcetera. Företaget har sin verksamhet 

spridd på ursprungsorterna Malmö, Karlskrona och på Muskö och idag tillhör de 

ThyssenKrupp Marine Systems. 

 

Kockums har lång erfarenhet i att stötta den svenska militära marinen och besitter 

stor kunskap om vad som krävs för att operera i grunda och kustnära vatten. 

Exempel på Kockums högteknologiska produkter är ytfartyget Visbykorvetten som 

är ett så kallat smygfartyg och därmed osynlig för signalspaning. Kockums 

huvudsakliga kund är den svenska försvarsmaktens marina program men de 

tillhandahåller även civila produkter som har uppstått som så kallade ”spin-off-

produkter” från de militära produkterna (Kockums, 2013). 

 

4.1.3 FMV och svenska försvarets marina verksamhet 

FMV står för Försvarets Materialverk och är den myndighet som har som uppdrag 

att tillsammans med Försvarsmakten utforma och förse det svenska försvaret med 

försvarslogistik. Det vill säga allt försvarmaterial och diverse tjänster. 

Försvarsmaterial kan vara allt ifrån kläder till flygplan och båtar. FMV arbetar så 

ofta det behövs med att ta fram innovativa lösningar för försvaret och måste, med de 

stora utmaningar som finns, ständigt tänka i nya banor kring såväl teknik som 

samarbeten (FMV, 2013). Marinen inom det svenska försvaret har som uppgift att 

utbilda och organisera sjöstrids- och amfibieförband som kan samverka med 

försvarets flyg- och markstridsenheter både nationellt och internationellt. Marinen 

består av olika förband och en av dessa är sjöstridflottiljen, som i sin tur kan delas in 

i 3:e och 4:e sjöstridsflottiljen. Sjöstridsflottiljen är den del av marinen som har 

förmåga att genomföra insatser mot mål på, över och under havsytan och de kan 

operera i kustnära farvatten. Till detta förband hör Visbykorvetterna och HMS 

Nyköping, som är hemmahörande i Karlskrona, och ingår i det som omnämns som 

3:e sjöstridsflottiljen (Försvarsmakten A, 2013). I Karlskrona finna även försvarets 

sjöstridsskola baserad där alltifrån sjömän, soldater till yrkesofficerare utbildas 

(Försvarsmakten B, 2013). 

4.2 Sjösättning och hemtagning av FRB 

Informationen om FRB-processen är främst insamlat från primärdata i de intervjuer 

och guidade turer som genomförts på HMS Nyköping. Om inget annat anges är det 

dessa personliga källor som ligger till grund för beskrivningen av processen att 

sjösätta FRB:n. Processen presenteras övergripande för alla tre huvudrollerna i 

processen för att påvisa en helhetsbild, likaså i underkapitlet om informationsbehov, 

men slutgiltigt fokus kommer hållas på rollen som kranförare. 

 

På Visbykorvetternas inbyggda vapendäck förvaras en skeppsbåt/räddningsbåt av 

typ FRB – Fast Rescue Boat. Båten, hädanefter fortsatt benämnd som FRB:n, 
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används för olika sorters uppdrag, både planerade och akuta. Ett planerat uppdrag, 

då båten benämns som skeppsbåt, kan vara att borda ett annat fartyg av olika 

anledningar medan ett akut uppdrag, då båten benämns som räddningsbåt, kan vara 

att en person hamnat i vattnet. Det som skiljer användandet av FRB:n vid planerat 

och akut användande är kravet på minimumantalet av besättning att framföra FRB:n 

samt hur lång tid hela Visbybesättningen har på sig att få FRB:n i vattnet. Vid 

exempelvis ordergivning om ”man överbord” har besättningen fem minuter på sig 

från order givits till dess att FRB:n ska vara i vattnet. När FRB:n inte används ligger 

den fastsurrad i sin docka på vapendäck (se bilaga 4 för skiss av vart vapendäcket är 

positionerat). Vid dessa akuta uppdrag måste FRB:n alltid vara bemannad av tre 

personer – en förare, en assisterande förare samt en sjöman i fören. Vid planerade 

uppdrag är det godkänt med enbart två personer som manövrerar FRB:n.  

 

För att förflytta FRB:n ut och in ur sin förvaring på vapendäck används ett 

lyftsystem med kran som hädanefter kommen benämnas som dävert. Däverten 

hanteras under processen av en utbildad kranförare. Personen som antar rollen som 

kranförare har genomgått en grundutbildning samt genomfört 40 timmars praktik 

innan denne är godkänd att genomföra processen på egen hand. Praktiken består, 

enligt informant 3 (personlig kommunikation, 2013) av att andra erfarna kranförare i 

besättningen instruerar och lär upp de nya. I praktiktimmarna ingår även underhåll 

av däverten och alla dess delar och inte enbart praktik kring sjösättning och 

hemtagning av FRB:n. Informationen för underhållet finns, som all teknisk 

information, lagrad i DIS. 

 

Arbetet med att sjösätta FRB:n kräver, oavsett uppdragstyp, att en sjösättningsledare 

övervakar processen och alla involverade parter, håller kommunikationen med 

ManO-bryggan samt förmedlar order som ges från ManO. ManO står för Manöver 

Officer.  

4.2.1 Informationsbehov 

DIS är det system som ska lagra och presentera den tekniska informationen som 

behövs för att hantera och göra Visbykorvetterna användbara för såväl besättning 

som varvspersonal. Dock sker exempelvis den process som undersöks i detta arbete 

även utifrån checklistor som förvaras i 3:e ytstridflottiljens ROI – Rutiner och 

Information. Det är utifrån dessa checklistor som besättningen på Visbykorvetterna 

arbetar i sjösättningsprocessen och checklistorna har tagits fram ur övningar och 

erfarenheter under åren av arbete sen Visbykorvetterna sjösattes. Dessa checklistor 

finns alltså inte lagrade i DIS, tillsammans med den övriga tekniska och 

handhavandeinformationen, utan finns lagrade i systemet ROI eller i utskrivna 

kopior, ofta laminerade ombord på fartyget, exempelvis uppsatta på väggen på 

vapendäck (Informant 1, personlig kommunikation 2013). Informant 2 (personlig 

kommunikation, 2013) berättar att i sin roll som sjösättningsledare så är det extremt 

viktigt att den senaste versionen av checklista alltid finns på plats på vapendäck. 

Rollen som sjösättningsledare är kunskapskrävande och kräver viss erfarenhet, 

därför skulle det vara svårt för någon annan i besättningen, exempelvis en sjöman 

eller en helt ny besättningsmedlem att hoppa in i rollen som sjösättningsledare. 

Informant 2 svarar också att i rollen som kranförare krävs det många timmars 

erfarenhet för att utföra arbetet säkert då kranföraren har en väldigt viktig roll för 
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säkerheten av besättningen i FRB:n. Nivån av kunskap för de olika rollerna i 

processen är, enligt alla tre informanter, krävande i den mån att inte vem som helst 

kan hoppa in och ta över som varken kranförare FRB-förare eller sjösättningsledare. 

Informant 2 utrycker att om informationen skulle bli mer mobil kunde det underlätta 

i utbildningssyfte för både specialistofficierar och sjömän att förstå processen och 

allt arbete kring den.  

 

Informant 3 förklarar också att rollen som kranförare är kunskapskrävande i hur 

kranen ska manövreras och därför är det viktigt med utbildningen och praktiken men 

rent informationsmässigt anser informant 3 inte att processen att manövrera däverten 

kräver mycket information. Däremot anser informant 3 att det krävs mycket 

information för att kunna utföra underhåll på däverten, vilket är svårt idag när 

informationen inte finns på plats där den behövs. Informant 3 avslutar med att 

förklara att DIS ger stöd för underhåll men är inte en fullgod informationskälla för 

lärande och därför är det svårt för nya att använda DIS till att förstå och lära. 

Informationen upplevs dessutom av informant 3 som bitvis daterad och därför 

mindre användbar. Även informant 1 och informant 2 ger uttryck för liknande 

problematik av DIS. Informant 1 förklarar att som nykomling på båten kan det vara 

mycket svårt att såväl hitta informationen i DIS, då ingen ”utbildning” ges på hur 

systemet är uppbyggt och det resulterar i sökningar som baseras på gissanden. 

Informationen i DIS är dessutom ofta tunn och ger inte den djupare förståelse som 

ofta behövs. Informant 1 upplever också att även om det i rollen som FRB-förare 

och för just denna specifika process finns en god nivå på information via 

checklistorna och den så kallade båthandboken, finns det i övrigt en nivå på 

informationen i DIS och utanför, som informant 1 skulle vilja klassa som 

information overload. Informant 2 tycker att djupet i informationen som finns i DIS 

inte är tillräcklig samt att den röda tråden hur allt hänger ihop ofta saknas men 

tycker dock att det är relativt enkelt att hitta till informationen som behövs, bara man 

vet vart man ska leta. 

 

På frågan om vilka steg i den specifika processen som informanterna ansåg var extra 

informationskritiska och som skulle behöva enklare försörjning av information i rätt 

tid än vad som finns i dagsläget, uttryckte informant 2 ett behov om att kunna skapa 

en gemensam målbild för processen för alla involverade parter innan fartyget lämnar 

hamn. Informant 2 förklarar att om de hade någon form av hjälpmedel som kunde 

användas för att var och en i processen förstod sin roll samt de andras roll i 

processen, skulle det underlätta arbetet på många sätt.   

4.3   Paper Prototype 

Pappersprototypen som togs fram, som ett mobilt tillämpningsförslag för teknisk 

information, togs fram efter datainsamlingen om användarnas informationsbehov 

och utifrån min studies hypotes och i bilaga 3-12 presenteras ett visuellt urval av 

prototypen. Här nedan förklaras dess design och struktur, då den är ett resultat av 

tidigare insamlad data och sedan hur den stod sig och förändrades i det kollaborativa 

validitetstestet med informant 2.  
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4.3.1 Fasetter och topics 

I såväl intervjuerna med alla tre informanter som i det uttalade behovet från 

Kockums för den här undersökningen, finns det ett behov att på ett säkrare sätt 

kunna ta med informationen ut där den behövs i fartyget. Idag får, som tidigare 

nämnt, besättningen skriva ut exempelvis underhållsinstruktioner i pappersformat 

och ta med ut från de stationära datorerna. Eftersom alla PBS-nummer och 

informationsstycken i fartyget kan hänvisas till ett eller flera utrymmen på båten kan 

det ses som en egenskap att beskriva vilket utrymme på fartyget som informationen 

tillhör. Likaså kan varje utrymme och därmed informationen till den kopplas till 

olika roller som den vänder sig till och därför skulle begreppet roll kunna ses som en 

egenskap. Varje roll har olika syften till varför de behöver en viss typ av 

information, de har någon form av uppgift att utföra eller öva på och därför kan en 

annan egenskap som beskriver informationen vara just vilken uppgift användaren 

har.  

  

Efter att en grundstruktur av fasetter och fasettvärden tagits fram, omvandlades de 

befintliga informationsdokumenten för kranföraren till mindre informationsbitar, de 

så kallade topicsen. All information användes ej för presentation i prototypen utan 

några informationsdokument valdes ut för att vara exempel på vad ett topic är och 

representera varje fasettnivå samt att övriga topics enbart presenteras i rubriknivå för 

att visuellt visa de nya metoderna för informationslogistik. Följande fasetter togs 

fram i den första prototypen: 

 Position: Vart behövs informationen, det vill säga val av utrymme på 

fartyget, exempelvis Vapendäck, Maskinrum 1, Förlig förtöjningsstation. 

 Roll: Vem är användaren, det vill säga för den beskrivna processen ges 

Kranförare, Sjösättningsledare, FRB-förare, FRB-besättning. 

 Uppgift: Vad vill användaren göra, det vill säga hitta information som är 

Beskrivning, Handhavande, Underhåll, Övning. 

 Informationstyp: Bild, Film, Text, Ritning.  

Informationsunderlaget som topicsen bröts ut ur är idag enbart i form av text och 

bilder. Enligt informant 2 fanns ett stort behov och önskan om beskrivande filmer 

för vissa handhavanden som idag bara finns i text, exempelvis arbetet med förändan 

(det rep som håller FRB:n stadigt parallellt med moderskeppet vid sjösättning och 

hemtagning). Därför presenterades förslag på hur ett sådant topic kunde presenteras i 

resultatlistan i prototypen med hjälp av särskild symbol (se bilaga 7). 

 

4.3.2 Kollaborativt validitetstest med paper prototype och intervju 

Prototypen för det mobila tillämpningsförslaget som togs fram, se bilaga 3-12 för 

exempel, inleds med en enkel inloggningsvy för användarna. Den första vy som 

sedan möter dem är en bild av fartyget i genomskärning, sett från sidan, där de ges 

möjlighet att välja det utrymmet det vill ha information om genom att klicka på 

bilden. Möjligheten för dem ges även att direkt frisöka i sökfältet eller gå vidare till 

resultatvyn utan att information sållats ut via fasetten ”Utrymme”. I resultatvyn (se 

bilaga 5 & 6) presenteras relevanta topics i en lista med symboler framför utifrån 
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vilken informationstyp topicen är, exempelvis text eller bild. I den guidade 

navigeringen till vänster presenteras de fasetter med sina underliggande fasettvärden 

som användarna kan förfina sin sökning med. Det ges även möjlighet att frisöka i det 

övre sökfältet, där dessutom eventuellt redan valda fasettvärden är synliga och 

möjliga att ta bort för att ändra resultatlistan. När användaren väljer att tillslut öppna 

ett topic, öppnas det i ett nytt fönster som enkelt går att stänga ner. Här ges även 

användaren möjlighet att skapa noteringar i text, precis som de kan i systemet DIS 

idag, men de ges även möjlighet att ska noteringar via kamerapplikationen. Dessa 

noteringar sammanlänkas direkt till det topic de skapas för (se bilaga 9, 11 & 12).  

 

Det kollaborativa validitetstestet genomfördes med informant 2, Vapentekniskt 

befäl, utbildad kranförare, sjösättningsledare, FRB-förare samt delaktig i lärandet av 

nya besättningsmedlemmar. All information i detta kapitel är därför från den 

personliga kommunikationen med informant 2 (2013-05-08) om inget annat anges. 

Prototypens inloggningsvy (bilaga 3) presenterades först för informant 2, följt av 

vyn där informanten gavs möjlighet att sålla ut informationen via utrymmen på 

fartyget (bilaga 4). Informant 2 var mycket positiv till att i tidigt stadie sålla ut 

information som inte var relevant för det utrymme där en användare behövde sin 

information och upplevde att detta var ett mycket bra sätt att få rätt information till 

rätt plats och syfte. Informant 2 uttryckte att sådan interaktion och utsortering av 

informationen är ett bra stöd för såväl det vanliga arbetet som för lärande och 

förståelse av fartyget. Informant 2 föreslog dock att istället för att enbart använda 

den rådande bilden i prototypen, med genomskärning av fartyget sett från 

styrbordsida, kunde det vara ännu lämpligare att med denna bild först klargöra vilket 

däck användaren vill ha information om och därefter få upp en tydligare 

genomskärningsvy av alla utrymmen på det valda däcket sett ovanifrån. Informant 2 

förklarar att detta nämligen är en vy besättningen redan är bekanta med att navigera 

sig i när de arbetar i systemet för brandlarm och att det kunde göra det enklare att 

överskåda alla små utrymmen.    

 

För den valda avgränsningen berördes enbart information som kunde beskrivas 

tillhöra Vapendäck och informant 2 var införstådd i att detta gällde då denne i testet 

fick iklä sig rollen som kranförare. Därför valdes i positioneringen just utrymmet 

Vapendäck och följande vy som visades var resultatlistan med alla topics taggade 

med tillhörighet till Vapendäck (se bilaga 5 & 6). Vid diskussion och frågor kring 

denna vy uttryckte informant 2 att det var mycket positivt att tydlig kunna förfina sin 

sökning ytterligare samt att ytan kändes ren och överskådlig på ett enkelt vis. 

Informant 2 var även positiv till att olika symboler för vilken typ av topic som fanns 

i resultatlistan användes eftersom det både kändes visuellt trevligt och gjorde det 

enklare att finna rätt topic. Redan i denna vy noterade informant 2 att informationen 

från DIS var uppdelad i mindre bitar (topics) och betonade att det vore en mycket 

bra lösning för alla användare att kunna söka efter sina informationsdelar mer 

detaljerat. Informant 2 såg stora fördelar och möjligheter med att rubriksnivåer som 
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tidigare inte varit sökbara nu gick att finna direkt, utan att användaren behöver ha 

kunskap om vilken mapp i hierarkin i DIS den informationen finns. 

 

Under den fortsatta interaktionen med prototypen fick informant 2 förfina sin 

sökning och valde att förfina utifrån sin givna roll som Kranförare (se bilaga 7). 

Därefter fick informant 2 söka efter topics utifrån de givna kommandon jag gav. 

Kommandona kan ses i testguiden i bilaga 2 och berörde exempel på information för 

de olika fasettvärdena under fasetten Uppgift. Alltså exempeltopics om Underhåll, 

Övning, Handhavande (bilaga 10-12) samt Beskrivning (se bilaga 8 och 9).  

 

4.3.2.1 Gränssnitt, interaktion och informationsförsörjning 

Under validitetstestet och under intervjun gav informant 2 sin åsikt om prototypens 

gränssnitt och informationsarkitektur. Informant 2 var positiv till en 

informationsstruktur med sökning baserat på användarnas position, roll och syfte 

och förklarade att det gjorde det enkelt att överskåda informationen då varje 

användare kan söka utifrån den verklighet de befinner sig i. Den indelning av 

fasetter och fasettvärden som jag tagit fram till prototypen ansåg informant 2 i sin 

helhet var mycket bra men att fasettvärdena under Uppgift kunde ändras något. 

Informant två förklarade att fasettvärdet Övning var överflödigt då de alltid övade på 

skarp handhavande information samt att fasettvärdet Underhåll borde delas upp då 

de i arbetet på fartyget skiljer på Avhjälpande underhåll och Förebyggande 

underhåll (se bilaga 5 vs. 6).  

 

Informant 2 var också positiv till att gränssnittet hölls rent och önskade att det fick 

fortsätta vara så i framtiden eftersom det var mycket lätt att överskåda. Däremot 

resonerade informant 2 kring frågorna om kognitionsaspekterna uppmärksamhet och 

minne, om det vore lämpligt att vid nästa nivå av design möjligen överväga om 

konsekvent färgsättning av de olika uppgiftsfasetterna kunde bidra till en ännu bättre 

nivå att fånga uppmärksamheten och ge en minnesbild av att en viss färg tillhör en 

viss typ av information. Informant 2 resonerade också kring om symboler för de 

olika uppgifterna vore en annan lämplig lösning på det, precis som de olika 

symbolerna för informationstyper som jag föreslagt i prototypen. Då informant 2 var 

mycket positiv till vyn där användarna får välja positionering via en ritning av 

fartyget framkom ett önskemål om att den vyn på något vis skulle vara en ”startvy”, 

alltså att användarna snabbt kunde ta sig tillbaka till den. Under validitetstestet så 

kom vi fram till att en knapp med en båtsymbol på kunde vara ett lämpligt sätt att i 

alla vyer snabbt ta sig tillbaka till ”startvyn”. En av de stora skillnaderna som en 

mobil lösning likt prototypen ger i jämförelse med hur användarna arbetar med 

informationen i DIS idag, ansåg informant 2 var att mängden pappersutskrifter 

kommer minska. Förutsatt att fartyget förses med tillräckligt många mobila enheter 

som kan möta behovet av användarna så ansåg informant 2 att denna lösning kan 

vara steget bort från individuella pärmar med pappersutskrifter som är 

personberoende på alla fartygen. Informant 2 förklarar att DIS är för stort då ”allt” är 
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intryckt där och det är svårt att sålla bort information som inte är relevant för 

användarnas arbetsuppgifter. Därför borde en mobil lösning, som utgår från 

användarnas behov och gör det enkelt att sålla bort information som ej är väsentlig 

för den specifika användaren, utgöra en stor skillnad. 

 

4.3.2.2 Lärande och framtiden 

När fokus i validitetstestet och intervjun hölls kring lärande ansåg informant 2 att en 

mobil lösning i sig kunde underlätta för effektivare inlärning av sysslor kring 

exempelvis underhåll genom att information blir tillgänglig i realtid. Den föreslagna 

strukturen i prototypen ansåg informant 2 också vara ett första steg mot att 

tillgången på information blir enklare och bättre anpassad efter användarnas logik i 

vad de söker för information och då är det ett bra medel i deras utbildning. 

Informant 2 förklarar dock att även om återanvändandet av informationen från DIS 

blir ett bättre hjälpmedel för lärande när det nås mobilt och är sökbar på topicnivå så 

finns det andra aspekter som de skulle behöva för att verkligen uppnå en mer 

pedagogisk nivå av informationen. Exempelvis att fler topics för kritiska moment i 

processen kompletteras eller i hög grad ersätts med bilder eller filmer då ”en bild 

säger mer än tusen ord” samt att det i framtiden skapas funktioner där lärarna kan 

skapa eller illustrera uppgifter till eleverna.  

 

Det presenterade lösningsförslaget binder ihop informationspaket från DIS med 

exempelvis informationspaket från ROI och informant 2 ansåg att det kunde 

generera stora möjligheter för lärandet och att enklare kunna skapa en gemensam 

målbild för involverade i processen. Informant 2 ansåg också att prototypens förslag 

att koppla kamerapplikationen i den mobila enheten till noteringsfunktionen i 

topicsen var ett bra första steg mot att användarna bättre ska kunde sprida sin unika 

kunskap till andra att ta del av, vilket gynnar en gemensam nivå av lärande och 

kunskap. 

 

Vid intervjun ställdes frågor om framtiden och diverse önskemål av det 

prototypförslag som presenterats för informanten och som vi under validitetstestet 

bearbetat tillsammans. Åsikterna, funderingarna och önskemålen kan sammanfattas 

likt följande: 

 Positionsbilden bör vara hjärtat i lösningen och den vy som är navigeringens 

startvy. 

 Positionsbilden vore ännu bättre om val av däck gjordes i genomskärningen 

från styrbord och sedan förfinades med genomskärningsvy ovanifrån av det 

däck användaren valt. Informant 2 jämför med de bilder som används i 

andra system idag på detta vis. 

 Informant 2 undrar hur lätt det kommer vara att uppdatera 

informationspaketen när informationen i lösningen inte enbart kommer från 

DIS utan även marinens egna instruktioner från systemet ROI. 

 Överväga om färgkombinationer eller fler symboler kan användas för att 

underlätta för användarnas uppmärksamhet och minne när de använder 

lösningsförslaget. 
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 Använda de befintliga PBS-numren från DIS då de är viktiga i 

utbildningsövningar där användarna ska ”smyga” på PBS:er, det vill säga 

följa ett PBS-nummer genom fartyget. Informant 2 vill dock inte att PBS-

numren ”klottrar” ner den rena ytan i lösningsförslaget men undrar om de 

går att hålla i bakgrunden som någon form av taggning. Informant 2 

upplystes om att detta var möjligt och högst lämpligt.  

 Göra det möjligt att ha flera topic öppna samtidigt så att användarna enkelt 

kan hoppa mellan dem samt att ha länkar, som delvis finns idag, i topicen 

till andra topic som hör ihop eller på något vis är sammanlänkade. 

 Om den mobila lösningen går att använda i interaktiva övningar, som jag 

föreslog vid presentation av checklistorna, så att de tillsammans ännu bättre 

kan förstå varandra i processen och vem som gör vad och när och hur det 

hänger ihop. Informant 2 berättar att förr var alla tvungna att kunna mer än 

sin egen roll i processen men det kravet togs bort för några år sen och det 

riskerar att göra användarna mer isolerade i sitt synsätt från sin rollposition. 

 För andra roller och processer på fartyget kan denna mobila lösning bidra till 

att skapa en papperslös vardag och ge användarna rätt nivå av detaljering 

kontra odetaljering via den föreslagna positionsbilden. 

 Den största nackdelen med lösningen, som informant 2 ser för framtiden, är 

att den är så pass användbar redan nu för deras behov att det direkt kommer 

behövas många enheter för att fylla de behoven och informant 2 frågar sig 

själv om det blir för stora inköpskostnader. 
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5 Analys 
I detta kapitel ges en analys av studien genom att kopplingar mellan teori och 

empiri läggs fram, från datainsamlingens utformning och resultat till skapandet av 

prototypen och dess validitet. Återkoppling till studiens syfte och förväntade resultat 

presenteras i slutet av kapitlet.  

 

Studiens första våg av datainsamling berörde huvudsakligen de informationsbehov 

som besättningsmedlemmarna i HMS Nyköpings FRB-process hade. Intervjuguiden 

som togs fram för att hjälpa till att fånga upp dessa behov, grundade sig i Sandkuhls 

(2008) informationslogistiska triangel. Behoven (demand) som framträdde var 

exempelvis att informationen i DIS behövde finnas på ett säkrare sätt ute på plats i 

fartyget där den ska tillämpas och att det behövde bli enklare för användarna att hitta 

information som var relevant för var och en av dem. Det framkom även att viktig 

information om arbetet på fartyget inte enbart fanns lagrat i DIS utan var spridd på 

olika ställen i andra system eller i pappersformat, vilket gjorde det rörigt och osäkert 

för besättningen. Det framkom även ett uttalat behov om att hjälpmedel för 

skapandet av gemensamma målbilder för personer involverade i FRB-processen 

behövdes. Behoven (demand) styr vilket informationsinnehåll (content) som väljs ut 

och då studiens avgränsning var för processen kring FRB:n med extra fokus på 

kranförarens roll, var det de kraven som vägde tyngst. Dock hade data samlats in om 

behov för alla nyckelpersonerna i processen och de vägdes in i valet av struktur för 

informationsinnehåll. Själva informationsinnehållet höll dock fokus på kranföraren 

och därför valdes information, som tillhörde den rollen, ut att omvandlas till topics, 

även om delar av den informationen även är relevant för andra roller. Behoven och 

informationsinnehållet påverkar tillsammans hur informationen ska presenteras 

(distribution), samtidigt som presentationen har viss påverkan på behoven (se figur 2 

s. 16). Behoven från informanterna uttalade att mobil information var av intresse och 

önskan och då studiens syfte redan berörde mobilitet samt att media tablets är i ropet 

med en ökad marknadsposition, blev valet av media tablets som distributionsform 

naturligt. 

 

5.1 Mobile Learning 

Media tablets är de mobila enheter som valts ut som fysisk distributionsenhet för 

informationen och lösningsförslaget. Informant 2 uttryckte redan i insamlingen av 

informationsbehovet att media tablets var intressant för dem och såg det som en 

produkt som kunde hjälpa till i arbetet med att skapa gemensamma målbilder. M-

learning kunde enligt O’Malley et al (2003), definieras som all sorts lärande som 

sker när mottagaren inte är på en fast och förutbestämd plats och när mottagaren kan 

utnyttja de möjligheter för lärande som den mobila teknologin erbjuder (Zuga et al,. 

2006). Därför kan de mobila enheterna, media tablets, bidra till lärande och 

möjligheten till att skapa gemensamma målbilder i grupp då mottagarna, 
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besättningen på HMS Nyköping, kan bruka informationen vart och när de vill samt 

att de direkt på plats kan med film, bild och text dela kunskap med varandra. På så 

vis kan båda aspekterna i definitionen av O’Malley et al (2003) uppnås då den 

lärande ej behöver vara på en bestämd plats samt att viss teknik i media tablets 

utnyttjas för lärande. Exempel på att lärandet blir oberoende av plats med 

lösningsförslaget presenterat i media tablet, är att Informant 3 uttryckte behov av att 

nå specifikt underhållsinformation när order om underhåll kommer. I 

lösningsförslaget presenterades bland annat just underhållsinformation, vilket 

informant 2 i validitetstestet uttryckte var en bra väg till lärande av hur ett säkert 

underhåll ska utföras. På så vis möts behovet och lösningsförslaget som i sin tur 

möts med teorin om de mobila enheternas möjligheter för lärande oberoende av tid 

och rum. Lärandet kan därför, som Kurti (2009) beskriver är en av möjligheterna 

med mobila enheter, breddas från skolmiljön till flera situationer och verkligheter. 

Med lösningsförslaget som presenteras kan de mobila enheterna dessutom bli en 

gemensam plattform för olika informationspaket som idag finns spridda digitalt och 

fysiskt och det ansåg informant 2 vara viktigt för att uppnå gemensamma målbilder 

och säkrare kunskapsnivåer. 

 

Mobile learning är, som tidigare nämnt, sprunget ur begreppet e-learning då det ses 

som nästa steg i utvecklingen av former för distanslärande, d-learning (Georgiev et 

al, 2004). M-learning skulle öppna upp för lärande oberoende av tid och rum, vilket 

det i den här studien kan anses uppfylla då de lärande inte behöver lära sig enbart i 

ett klassrum, virituellt eller fysiskt, och ej heller lära sig enbart i sällskap av en 

lärare. Dock innefattar e-learning begreppet också utnyttjandet av tekniken och 

internet för att generera högre stimulans av lärandet, vilket också ärvts med till m-

learning begreppet. På grund av studiens utformning och avgränsning har den 

aspekten av e- och m-learning inte till fullo berörts i denna version av 

lösningsförslaget. Att enbart använda media tablets för att söka efter och konsumera 

befintlig information, om än i annan struktur, kommer inte vara tillräcklig i längden 

för att uppnå bättre stöd för lärande, vilket informant 2 antyder i sina tankar kring 

framtiden. Även om detta lösningsförslag kan bli en gemensam plattform för 

information som tidigare funnits på olika platser och i olika system eller pärmar, 

vilket är en form av utnyttjande av tekniken. Detta eftersom den befintliga 

informationen, om än samlad och nedbruten i topics, till stor del är i textformat. 

Några bilder finns men dessa är i flera fall ej sammanlänkade med den text som 

beskriver bilden samt att mycket beskrivande information om kritiska 

genomföranden endast är i text och det är svårt att ta till sig för att lära sig. Ej är det 

heller tillräckligt att bara utnyttja den mobila teknikens möjlighet till att sprida 

kunskap via noteringar med kameraapplikationen, den mobila teknikens möjligheter 

bör utnyttjas i högre grad i framtiden. Därför kan teknikutnyttjandet som stimuli för 

lärande med media tablets ses som begränsat i denna studie. I kapitel 6 ges en 

diskussion kring hur det kan undersökas i studier med större fokus på den aspekten 

av m-learning.  
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5.2 Interaktionsdesign & Informationsarkitektur 

Framtagningen av det lösningsförslag som presenterades i pappersprototypen och 

som testades och bearbetades under validitetstestet, skapades med interaktionsdesign 

i åtanke. Interaktionsdesign syftar ju till att skapa användarupplevelser som kan 

förstärka hur människor arbetar, kommunicerar och interagerar och för att lyckas 

med det är medvetenhet om vilken produktens målgrupp är mycket viktigt samt 

involverandet av dem i designarbetet. Pappersprototypen baserades på insamlade 

behov från nyckelpersoner i den målgrupp som studiens avgränsning berörde och 

informant 2, som var den person i målgruppen med bredast förståelse för hela 

processen och utbildningen, fick tillsammans med mig testa och utvärdera 

validiteten av mina förslag samt lägga fram sina egna idéer. På så vis har användarna 

involverats i såväl kravbild som arbetet av designen, vilket Rogers et al (2011) 

förespråkar. Precis som Osman et al (2009) påtalade, att metoden med 

pappersprototyper som en form av användbarhetstest för att generera kritisk 

feedback som kan öka graden av användbarhet i designen, gav det kollaborativa 

validitetstestet mig just ny input som var kritisk för att prototypen verkligen ska bli 

en användbar produkt. Utan pappersprototypen hade jag ej i tid fått in krav om att 

besättningen på HMS Nyköping noga skiljer på avhjälpande och förebyggande 

underhåll samt att de alltid övar på skarp handhavandeinformation och att 

fasettvärden som Övning därför är överflödigt för deras sätt att arbeta och lära sig 

på. Nu har sådan kritisk data, tillsammans med andra tips insamlade under testet, 

sparat tid för en eventuell nästa nivå av prototyp då programmering av en version i 

media tablets kan vara lämplig. 

 

Användbarhet är nyckelordet i interaktionsdesign och de mål som kan mäta om en 

produkt verkligen är användbar är exempelvis effectiveness, memorability, utility, 

learnability, efficency (Rogers et al, 2011). Informant 2 ansåg att lösningsförslaget i 

en media tablet var ett bra steg för att hjälpa användarna nå informationen de 

behövde för att lära sig och genomföra sitt arbete effektivt. Informant 2 ansåg också 

att lösningsförslaget var lätt att lära sig använda på grund av hur gränssnittet var 

utformat och därför har både effectiveness och learnability fångats upp. Målet 

efficiency, om produkten stödjer användarna till att genomföra sina uppgifter med 

hög produktivitet är ett steg som inte kan besvaras med säkerhet i det tidiga 

utvärderingsstadiet som prototypen än så länge genomgått med enbart en av 

målgruppens personer. Dock ansåg informant 2 att produkten uppfyllde 

informationsbehoven så pass mycket att den borde vara tillämpbar redan idag för 

fler användare, vilket ger indikationer om att målet kan uppfyllas. Målet utility, om 

användarna får rätt funktinalitet av produkten för att kunna göra vad de vill och 

behöver i sitt arbete, kan delvis ses som uppnått. Informant 2 antyder att exempelvis 

tillgången till underhållsinformation när underhållet genomförs är ett sätt att hjälpa 

användarna göra det de behöver göra på rätt sätt i sitt arbete.  
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Det sista målet för användbarhet, memorability, handlar som tidigare nämnt om hur 

lätt det är att komma ihåg hur en produkt ska användas. Roger et al förklara ju att 

svaret på det målet fångas upp genom att fråga användarna vilka stöd för lärande 

som tilldelats dem i gränssnittet och detta drar även en parallell in till de kognitiva 

aspekterna med interaktionsdesign. Informant 2 ansåg att gränssnittet och 

informationsarkitekturen med fasetter för utrymme, roller och uppdrag skapade en 

enkelhet ur sin synvinkel som användare. Detta berodde på att informant 2 ansåg att 

denna design gjorde att ingen användare behövde veta på vilken hierarkisk nivå 

informationsdelarna fanns utan borde kunna söka helt utifrån sin egen logik och med 

referens till sin verklighet och det trodde informant 2 var bra för minnet. Informant 2 

ansåg att gränssnittet var extra lätt att överskåda när informationen blev mer synlig 

då den var utbruten i de mindre beståndsdelarna – topics. För att uppnå en bra nivå 

av uppmärksamhet i interaktionsdesignen, säger Rogers et al (2011) att det är av stor 

vikt att just den information vi behöver är tillgänglig på ett tydligt sätt i vår 

omgivning, vilket topicen bidrar till. Dock ansåg informant 2 att fler enhetliga 

färgsättningar eller symboler till de olika uppgifterna kunde bidra till såväl enklare 

ihågkommande om vad som var vad samt underlätta för den andra kognitiva nivån, 

uppmärksamhet. Pappersprototypen som tagits fram hölls väldigt ren i detta första 

stadie, utan allt för mycket fokus på färger eftersom dess validitet behövdes 

utvärderas först. Rogers et al. (2011) förklarar att färger och andra grafiska uttryck 

är aspekter som bidrar till bättre uppmärksamhet men att användandet av dem sker 

på en hårfin gräns då för mycket färgkombinationer, symboler och andra 

sinnesuttryck istället kan ge motsatt effekt för vår uppmärksamhet. Därför bör vidare 

val av färgsättning noga utvärderas samt eventuella val av symboler tas fram ihop 

med användarna då det är för deras logik och hjälp de ska finnas. 

 

För att dra fokus till valet av att strukturera informationen med fasetter, som jag tog 

fram utifrån de behov jag såg och så som arbetet utfördes idag, ansåg informant 2 att 

val av utrymme, vilken roll användaren hade och vad dennes syfte var, gav goda 

vägar till att beskriva informationen då det speglade besättningens verklighet. 

Fasetterad hierarki handlar just om att gå bort från en top-down hierarki och öppna 

upp för bredare sökvägar utifrån hur informationen just kan beskrivas av de som 

söker efter den (Morville & Rosenfeld, 2007). Förutom att mitt förslag på 

fasettvärdet Övning var överflödigt för deras arbete och inlärning, och att 

fasettvärdet Underhåll behövde delas upp i två sorters underhåll, hade mina förslag 

träffat relativt rätt i informant 2:s ögon. Det kollaborativa validitetstestet gav på så 

vis det jag behövde genom att ge mig ny data om viktiga krav och det ger i sin tur 

input till att fortsätta det iterativa arbetet som livscykeln av interaktionsdesign 

förespråkar (Rogers et al, 2011). Med dessa fasetter i kombination med den 

topicbaserade informationen upplevde informant 2 att en högre detaljeringsgrad, i 

sökandet av information, hade uppnåtts och att det blev enklare att finna sådant som 

inte varit sökbart innan. Enligt Sigma Kudos (2013) definition så karaktäriseras 
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topics just av sökning på högre detaljnivå och återanvändande av topics där de 

behövs. 

5.3 Problemformulering, Hypotes och Syfte – Hur står de sig? 

Studiens uttalade syfte var att; ”..undersöka om mobil-IT och återanvändning av 

teknisk information som görs sökbar med hjälp av metadata kan stödja den dagliga 

informationsförsörjningen och lärandet i marina sammanhang.”. Studien fångade in 

nyckelpersoners, från den avgränsade processen, informationsbehov via intervjuer 

baserade på den informationslogistiska triangeln och kopplade samman dessa med 

Robert et al:s (2011) teorier om interaktionsdesign för att skapa designskisser som 

sedan mynnade ut i en första version av pappersprototyp för ett mobilt 

tillämpningsförslag. Interaktionsdesignen av prototypen kombinerades även ihop 

med två moderna informationslogistiska tekniker för informationsarkitektur; 

fasetterad hierarki och information på topicnivå och informationen som 

återanvändes var delvis den planerade från DIS men även information för 

handhavande som jag vid min studie fick reda på fanns men inte lagrades i DIS. När 

denna prototyp testades i det kollaborativa validitetstestet med informant 2, fick jag 

indikationer på vad som fungerade och vad som inte fungerade. Den mobila enheten 

som interaktionsdesignen utgick från var i denna studie media tablets, varpå frågan 

om mobile-learning kunde föras för att uppfylla syftet. Syftet kan anses vara uppfyllt 

då alla aspekterna i det berörts och arbetats utifrån. Men för att besvara om jag fick 

de svar jag förväntade mig måste vi gå tillbaka till den hypotes jag hade bildat mig 

utifrån problembakgrunden och den problemformuleringen som det resulterade i, 

nämligen en forskningsfråga (RQ) och två underfrågor (SQ1 & SQ2). Se figur 1 på 

sidan 12 för illustration av forskningsfrågorna. 

 

SQ1 – Hur kan media tablets stödja lärande? Media tablets är ett verktyg som 

kommer bidra till att informationen som lärandet av arbetsuppgifter bygger på blir 

tillgängligt för lärare, elever och befintliga anställda när de behöver den, oberoende 

av tid och rum, förutsatt att rätt antal enheter införskaffas för att möta behoven. Med 

media tablets kan lärande ske på såväl egen hand som tillsammans i grupp, utan att 

osäkra papperskopior används och därmed få en ökad säkerhet att informationen 

som används av alla är uppdaterad. Media tablets kan även stödja lärandet genom 

att, tillsammans med god interaktionsdesign ge en sömlös upplevelse av olika 

informationspaket. Media tablets ger användarna möjlighet att sprida unika 

kunskaper om specifika informationsstycken och uppgifter till sina kollegor genom 

att med kamerapplikationen filma dessa kunskaper. Med media tablets anser 

informanterna att informationen blir mer tillgänglig och det kan hjälpa dem att 

uppnå eget lärande i sina uppdrag och lättare finna information om andra rollers 

ansvar i gemensamma processer. 
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SQ2 – Hur kan informationslogistik vara ett stöd för de anställda? Vi kan konstatera 

utifrån Sandkuhls (2008) triangel och dimensioner av informationslogistik så 

grundar sig allt i att identifiera rätt personers behov för att kunna analysera hur ett 

stöd kan utformas för att uppfylla behoven. Genom att använda 

informationslogistiska tekniker som skapar hierarkier som är ”plattare” och som 

främjar enklare och snabbare nåbarhet av det informationsinnehåll som de anställda 

behöver, kan behoven om rätt information på rätt plats stödjas. 

 

RQ – Vilka möjligheter skapar moderna informationslogistiska tekniker & den 

mobila tekniken för att förbättra informationsförsörjning & stödja lärande? Svaret på 

detta finner vi i de svar som givits till SQ1 och SQ2 men för att förtydliga kan vi i 

den här studiens resultat se att de informationslogistiska teknikerna fasettering och 

topicalisering ger informationsanvändarna möjlighet att hitta information på högre 

detaljnivå. De ges även möjlighet till lägre trösklar in till förståelsen av hur ett 

informationssystems hierarki ser ut och då kan mindre tid och frustration läggas på 

att leta efter dokument som är lagrade efter någon annans logik än den som 

användarna själva har utifrån sin verklighet. Med den mobila tekniken skapas 

möjligheter för högre nivå av kommunikation och gemensamt lärande mellan 

användarna i fler miljöer än klassrum och fasta datorstationer. Tekniken ger dem 

även möjlighet till att snabbare sprida och ta emot varandras unika kunskaper.  

 

Min hypotes, som grundade sig i problembakgrunden, löd ”…fasettering och 

topicalisering möjliggör återanvändning av teknisk information för nytt ändamål, 

nämligen lärande.” Efter analysen och återkopplingen till forskningsfrågorna och 

syftet kan jag anse att min hypotes är sannolik i stor utsträckning men att resultatet 

kan blir bättre om de informationslogistiska teknikerna kombineras med fler av de 

möjligheter som kommer ur mobila enheter som media tablets samt information i 

multimediaformat, som informanterna efterfrågar. 
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6.  Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring ämnen och aspekter som har koppling till 

studiens forskningsfrågor och insamlade data men som ligger utanför denna uppsats 

avgränsning och syfte. Detta för att påvisa andra intressanta möjligheter från 

närliggande ämnen som kan sammanlänkas med denna studie. I slutet ges även en 

metodreflektion för att lyfta fram studiens grad av giltighet och tillförlitlighet. 

 

De mobila enheterna, media tablets, kan bidra till att stödja lärandet av nya och 

befintliga besättningsmedlemmar på HMS Nyköping bara genom att göra 

informationen mobil och kommunicerbar till fler samtidigt samt genom att utnyttja 

kameraapplikationen till spridande av tyst kunskap. Men i såväl resultat som analys 

påvisades att detta inte kommer räcka i det långa loppet för att verkligen uppnå ett 

tillräckligt stöd för lärande med media tablets, vilket jag haft en viss medvetenhet 

om från start. I det mobila tillämpningsförslaget sammanfogades information från 

olika system, där ibland de checklistor som används i processen med att sjösätta 

FRB:n. Så som checklistorna ser ut idag är de enbart bestående av text som flyttas 

från pappersformat till en digital display. Dessa checklistor borde fördelaktigen bli 

interaktiva så att användarna enkelt kan bocka av när de genomfört en uppgift under 

övningen. Om alla parter i processen har varsin enhet kan dessa kommunicera med 

varandra så att alla vet vad alla gör och hur det hänger ihop med varandras uppgifter 

samt att sjösättningsledaren enklare kan överblicka övningen. Att omforma 

informationen på det viset och göra den mer användbar för övningar så anser jag att 

ett bättre stöd för lärande kan uppnås med de mobila enheterna. 

 

Informant 2 hade flera önskemål om mer innovativa och pedagogiska sätt att 

presentera och använda informationen på och i lösningsförslaget har det lämnats 

öppna förslag på att topic i filmformat kan vara lämpliga att skapa för att göra 

innehållet i det som idag är text mer förståligt. Sådana aspekter är viktiga för 

Kockums AB och andra ansvariga för de olika informationspaketen, exempelvis 3:e 

sjöstridflottiljen, att resonera kring och utforma tillsammans med användarna av 

informationen.   

 

Det finns även andra aspekter med den mobila tekniken som för framtiden kan vara 

intressanta att undersöka för att uppfylla behovet om nya metoder och tekniker för 

lärande och då till fullo utnyttja de möjligheter som kommer med valet att använda 

sig av just media tablets. Exempelvis skulle tekniken om Augmented Reality, AR, 

kunna vara ett förslag på innovativa lösningar för bättre lärandestöd. Augmented 

Reality kan på svenska beskrivas som Förstärkt verklighet och är en teknik som 

enkelt förklarat handlar om att med digitala lager över den reella verkligheten ge sin 

mottagare visuell information av olika slag (Hessel, 2010). Detta ska alltid ske i 

realtid och sinnesuttrycken ska alltid komma från verkligheten och det digitala på 

samma gång, för att det ska klassas som AR. När det talas om AR i den mobila 

världen, talas det ofta om POI – Point Of Interest. Det innebär att med enhetens 

kamera och den applikation som används, kan användaren scanna av sin verklighet 

och på sin skärm få markerat olika intressepunkter av verkligeten som denne har 

framför sig. Kommersiella applikationer av denna sort använder ofta sig av enhetens 

GPS-sändare för att säkerställa positionen av omgivningen som scannas men det är 
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även möjligt med hjälp av optiska scensorer som kameran läser av (Augmented 

reality, 2012). Då media tablets är bärbara och utrustade med kamera, skulle AR-

teknik kunna utgöra en innovativ lösning för att skapa stöd för lärande i den verkliga 

miljön ombord på HMS Nyköping. Min tanke är att om utrymmet, som en blivande 

besättningsmedlem vill lära sig om, är definierat, kan användaren scanna av 

utrymmet med kameran i sin media tablet och få upp POI:s på sin skärm som denne 

i sin tur kan klicka på för att få djupare information om. Exempelvis djupare 

förklaring vad däverten gör och hur den används etcetera. 

 

AR-teknik är bara en av fler möjligheter som enheterna media tablets kan erbjuda 

för att göra informationen mer innovativ för de som ska lära sig hantera fartygets 

processer. En annan möjlighet är att utnyttja media tablets möjlighet till röststyrning 

för de tillfällen då information från systemet behövs men då användaren som ska 

konsumera den behöver utföra sin uppgift med händerna fria, exempelvis vid 

underhåll. Röststyrningsprogram, likt de som blivit allt vanligare i smartphones idag 

fungerar enkelt förklarat genom att talsignalen som skapas av en röst genomgår en 

form av akustiskt analys där talsignalen omvandlas till ett spektrogram. 

Spektrogrammet kan sedan mätas och det uttal som kommer ur talsignalen matchas 

mot en databas med lexikon, sedan kontrolleras ordföljden av talsignalen och 

programmet väljer den som framgår som mest sannolik och utför sedan kommandot 

(Mjöbring, 2012). Ett spektrogram är den analys som används för att studera bland 

annat mänskligt tal och fågelsång (Kiselman, 2001). Röststyrningsprogrammen i 

smartphones idag sker likt en kommandobaserad dialog, där användaren ger ett 

kommando eller ställer en fråga till rösstyrningsprogrammet och programmet svarar 

med att fullfölja kommandot, ge svar på frågan eller ställa följdfrågor för att utföra 

det användaren vill. Detta är aspekt som skulle vara intressant att undersöka vidare 

för att såväl underlätta för lärande som vanlig informationsförsörjning för att utföra 

informationskritiska arbetsuppgifter på Visbykorvetterna idag. En möjlighet kan 

vara att ge kommando om att få underhållsinformationen uppläst samt stoppa och 

fortsätta uppläsningen steg för steg, likt en checklista. Att utnyttja tekniker med 

röststyrning och information som läses upp för användaren, tror jag kan vara ett sätt 

att ge ett ännu starkare stöd för lärande med hjälp av media tablets och jag tror att 

det är mycket viktigt och intressant att fortsätta undersöka sådana aspekter för att få 

ut det mesta av information och mobilitet.   
 

6.1 Metodreflektion 

De metodval som tagits under min studie kan påverka dess resultat kring hur internt 

eller externt giltigt dess slutsatser är samt hur tillförlitlig studien är. Jacobsen (2002) 

förklarar att genom kritiska bedömningar av giltighet och tillförlitlighet kan vi 

förhålla oss kritiska till kvaliteten på de data som samlats in och därför är det viktigt 

att rannsaka och resonera kring dessa aspekter. Att testa den interna giltigheten, att 

validera den, kan bland annat göras utifrån kritisk genomgång av källor och 

informationen de lämnat samt hur information från källorna kommit fram (Jacobsen, 

2002). Urvalet av källor för denna studie baserades utifrån information¸ alltså vilka 

källor som kunde ge mig mest information om mitt avgränsade område. 

Informationen insamlades också utifrån önskemålet om intervjuer med de tre 
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uttalade nyckelrollerna i processen men ett kritiskt ifrågasättande bör göras huruvida 

det med säkerhet går att säga att de tre personerna som tilldelades mig var de bäst 

lämpade av de som kan iklä sig rollen som sjösättningsledare, kranförare eller FRB-

förare. Ett större antal utvalda respondenter kanske borde gjorts för att få in fler 

aspekter om problembilden och behoven. Dock vägs det låga antalet informanter 

upp av bredden som informant 2 kunde ge, det vill säga en vy från alla nyckelroller, 

till och med rollen som lärare och det stärker att källorna som använts verkligen 

kunnat ge den riktiga informationen som behövdes. De tre respondenterna har 

dessutom den närhet till fenomenet som Jacobsen (2002) belyser. De kan alltså alla 

klassas som förstahandskällor då informationen kommer från dem och deras 

upplevelser och är inte återberättat från andra uppgiftslämnare. Alla tre har dessutom 

god kännedom om sitt område, eller ämne, och om hur situationen därför ser ut, 

vilket är viktigt då Jacobsen (2002) anger att källor som kan mycket om ämnet ger 

mer tyngd till giltigheten. 

 

Data som samlades in under studien samlades både in under studiens tidiga faser och 

under den sena fasen. Insamlingen av data om informationsbehovet lades mest tyngd 

vid i den tidiga fasen, då sinnet hos undersökaren är mest öppet och minst påverkat 

av de antaganden som görs senare under studiens gång. Men djupare förståelse för 

informationsbehovet och hur det bäst kan tillfredsställas med en mobil tillämpning 

och informationsstruktur, kunde samlas in under den senare fasen då informant 2 

validitetstestade prototypen och intervjuades kring dess uppbyggnad och 

möjligheter. På så vis har data även kunnat samlas in under den senare fasen och det 

kan, enligt vissa forskare vara positivt då undersökaren är mer fokuserad ju längre in 

i studiens ämne denne befinner sig (Jacobsen, 2002). Informationen från 

informanterna har kommit fram främst i intervjuer med frågor från intervjuguider, 

alltså insamlat med viss påverkan från ledande stimuli från mig som undersökare 

och det kan skapa en begränsning då endast de svar som frågas efter framkommer 

(Jacobsen, 2002). Dock var intervjuerna relativt öppna och med följdfrågor kunde 

informanterna gå utanför intervjuguiden, vilket öppnade upp för mer öppna samtal, 

vilket har underlättat att mer spontan information kunnat insamlas. Spontan 

information, förstahandskällor, källor med kunskap om ämnet och information från 

sena faser i studien är enligt Jacobsen (2002) argument som underbygger om 

informationen varit giltig och om det på så vis funnits god grund för våra slutsatser. 

  

Den andra aspekten kring giltighet, den externa giltigheten, handlar om hur pass 

överförbara eller generaliserbara studiens rön är. Och även om kvalitativa metoder i 

regel ej är tänkta att generaliseras från ett urval av enheter till större grupp av 

enheter, är det ändå viktigt att reflektera kring denna giltighet (Jacobsen, 2002). I 

stort är denna studie fokuserad och avgränsad till den miljö som fallstudien verkar i, 

nämligen den militärt marina miljön och Visbykorvetterna. Det fokus som valdes att 

hållas på kranförarens roll för den första nivån av prototyp och validitetstest är också 

en form av avgränsning. Resultatet och de analyser som skapats utifrån den 

avgränsningen har viss grund för att kunna generaliseras till den större populationen 

i den valda avgränsningen kring processen med FRB:n och de inblandade rollerna 

där i. Grunddata och krav har samlats in från fler roller än kranföraren och 

validitetstestet med informant 2, med sin breda kunskapsbas, kunde därmed generera 
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input som gällde för det mer generella arbetet för fler roller både inom och utanför 

den avgränsade processen. Jacobsen (2002) förklarar att om urvalet av enheter har 

samma återkommande synpunkter om ett fenomen, kan det sägas vara 

generaliserbart. Insamlad data kring informationsbehovet hos informanterna lyfte 

fram gemensamma problem och behov som kunde användas för framtagningen av 

prototypen och dess fasetterstruktur, vilket ökar chansen för generaliserbarhet. 

Däremot har det enbart testats, validerats, mot en person, om än med bred 

rollkompetens och erfarenhet. Och därför kan vi säga att en generalisering till större 

population är sannolik, i alla fall i den avgränsade processen. Men för att med mer 

tyngd säga att det är generaliserbart till den större populationen på Visbykorvetterna 

är det rimligt att säga att fler respondenter bör tillfrågas för validering och 

kravinsamling.  

 

Den sista aspekten av metodreflektion och kritik är det Jacobsen (2002) omnämner 

som tillförlitlighet, det vill säga om resultaten är tillförlitliga eller om något i själva 

studien kan ifrågasätta dem. Upplägget av en undersökning kommer alltid på något 

vis påverka de undersökta, förutsatt att de vet om att undersökningen genomförs, då 

undersökaren utsätter de undersökta för diverse stimuli och signaler och det är dessa 

som kan komma att påverka resultatet. Jacobsen (2002) nämner ju, som tidigare 

nämnt, bland annat intervjuareffekten men det finns även andra aspekter att avgöra 

tillförlitligheten på. Kontexteffekten är en sådant, precis som slarv vid nedteckning 

av data. Denna studies datainsamling från de undersökta skedde i deras naturliga 

kontext, vilket enligt Jacobsen (2002) kommer med fördelar som att de undersökta i 

mindre grad ändrar sitt naturliga beteende för det kontext man faktiskt vill 

undersöka men nackdelarna med den naturliga kontexten är att störande moment, 

som ringande telefoner eller kollegor som kommer in på kontoret, kan förekomma 

och påverka data som insamlats. Likaså kan de data som de undersökta lämnar ifrån 

sig påverkas av om undersökningen är planerad eller överraskande för den 

undersökte (Jacobsen, 2002). I denna studie skedde de tre första intervjuerna utan 

störande inslag från telefoner eller kollegor, i avskild miljö och ett förtroligt samtal 

kunde föras, vilket är positivt för att insamlad data inte ska ha förvrängts märkbart. 

Intervjun och validitetstestet innehåll dock störande moment på grund av att 

informant 2 vid tillfället var tillfördelad ansvar som gjorde att 

besättningsmedlemmar ibland avbröt för att få svar eller hjälp i sitt arbete. Dock var 

informant 2 intresserad av studien, dess resultat och hade personligen mycket att 

hämta i att resultatet av den blir så bra som möjligt för deras behov, och var därför 

mycket engagerad i de stunder som förekom utan avbrott. Men det går självfallet 

inte att utesluta att väsentlig data förvrängts eller bortfallit på grund av de störande 

momenten i den naturliga kontexten. Att alla intervjuerna dessutom enbart skrivits 

ner och ej spelats in, kan ha påverkat analysen av data om slarv förekommit under 

antecknandet. Jacobsen (2002) förklarar att vårt minne ej är designat att hålla stora 

mängder data så om något väsentligt missats att antecknas ner kan det ha fallit bort 

när renskrivningen sedan gjorts, trots att det skett nära inpå och det kan påverka 

tillförlitligheten. Ett inspelat samtal är alltid att föredra då undersökaren alltid kan gå 

tillbaka och kontrollera innehållet. Det har inte varit möjligt att spela in intervjuerna 

då det på Visbykorvetterna råder stränga regler kring användandet av privata 

mobiltelefoner och bild och ljudupptagning. För att väga upp detta har noggranna 



 

49 
 

försök att anteckna hela svaren från informanterna på enklast sätt gjorts samt att all 

data renskrivits samma dag som det samlats in, för att minimera risken för bortfall 

av väsentlig data. Därför kan tillförlitligheten av denna studie ändå anses vara god. 
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7  Avslutning 

I detta sista kapitel presenteras en slutsats kring undersökningens syfte, 

problemformulering och resultat. Det ges även förslag kring fortsatt forskning 

baserat på studien.  

7.1 Slutsats 

Genom att samla in krav om informationsbehovet hos nyckelroller i processen för 

sjösättning av FRB:n och utifrån det skapa en prototyp av ett mobilt 

tillämpningsförslag för informationsförsörjning och stöd för lärande, har studiens 

syfte kunnat uppfyllas. Informationsbehovet påvisade att informationen behövde bli 

enklare att söka efter samt kunna tillämpas där den behövdes för att exempelvis 

slippa arbeta med osäkra papperskopior. Det visade sig även finnas teknisk och 

handhavandeinformation som ej lagrades i det befintliga informationssystemet, då 

den informationen ej var framtaget av Kockums AB och behovet påvisade att den 

informationen helst borde vara sökbar och nåbar digitalt på ett samlat ställe. Det 

befintliga informationssystemet för användarna att nå den tekniska informationen 

och handhavandeinformation, var starkt hierarkiskt i en top-down struktur, vilket 

gjorde det svårt för användarna att veta vart de skulle hitta informationen. Den 

informationslogistiska tekniken med fasetterade hierarkier syftar till att bryta ner 

top-down hierarkier och ge fler sökvägar till informationen genom att märka den 

med beskrivande metadata. Topicbaserad information är också en 

informationslogistisk teknik som syftar till att enklare finna rätt information genom 

att informationen är sökbar på högre detaljeringsnivå med ett topic som besvarar en 

fråga och denna teknik syftar även till att återanvända informationsstycken i högre 

utsträckning. Dessa tekniker och mobilitet låg bakom forskningsfrågorna och 

tillämpades därför i en prototyp för media tablets för att besvara forskningsfrågan 

med subfrågor. Slutsatserna kring resultatet för att besvara forskningsfrågorna är 

följande: 

 

Sub Question 1 

Media tablets kan stödja lärande genom att vara en distributionsyta för rätt 

information, på rätt plats för den rätta personen som behöver den. De möjliggör 

därmed lärande oberoende av tid och rum för nya och gamla besättningsmedlemmar. 

Användarna kan på så vis själva ta del av skarp teknisk och handhavandeinformation 

utanför klassrummet och tillämpa den på olika vis på de platser där den behövs. 

Media tablets kan även vara ett stöd för lärande genom att användarna enklare och 

tydligare kan dela kunskap med varandra genom att filma och fota med den 

inbyggda kameraapplikationen för att exempelvis påvisa ett särskilt tips för 

handhavande. På så vis ges ett verktyg för att sprida personunika kunskaper, så 

kallade tysta kunskaper. Media tablets kan stödja lärande genom att underlätta 

individuellt lärande och lärande mellan olika användare. 

 

Sub Question 2 

Informationslogistik ska styras utifrån målgruppens behov, vilket påverkar vilket 

informationsinnehåll som ska finnas och hur det ska distribueras. Fasetter och 

fasettvärden som beskriver informationen utifrån användarnas verklighet och syfte, 



 

51 
 

så som roll och aktivitet, ger stöd för användarna att hitta rätt information snabbt. 

Med mindre informationsstycken som blir topicbaserade behöver användarna lägga 

ännu mindre tid och energi på att söka efter rätt information. Informationslogistik är 

ett stöd för anställda att få enklare och snabbare tillgång till rätt information baserat 

på deras behov och verklighet.   

 

Research Question 

Genom att kombinera mobil teknik med informationslogistiska tekniker skapas 

möjligheter för en informationsförsörjning som baseras utifrån användarnas behov 

och den verklighet de agerar i och vad deras syfte är. Informationsförsörjningen 

breddas också genom att kunna ske oberoende av tid och rum så att användarna når 

informationen på ett säkert och korrekt vis när än de behöver. Ett stöd för lärande 

nås genom att användare kan uppnå eget lärande med informationen på plats i den 

miljön de vill lära om. Snabbare vägar för att dela information och kunskap mellan 

användare skapas och blir ett stöd för lärande. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då pappersprototypen för ett mobilt tillämpningsförslag, som validerades i denna 

studie, enbart var ett första varv av livscykeln för interaktionsdesign, är lämplig 

fortsatt forskning att tillämpa de krav som samlades in, möjligen samla in fler krav 

och skissa fram vissa ändringar i designen, exempelvis färgval etcetera. Sedan bör 

en verklig prototyp i en media tablet tas fram och utvärderas på flera respondenter. 

Och för att göra nästa nivå av prototyp ännu bättre bör en närmare genomgång av 

informationen som ska ingå göras för att säkerställa dess aktualitet. Dessa är de mest 

uppenbara aspekterna för fortsatt forskning i koppling till denna studie men som det 

togs upp i diskussionen i kapitel 6 är det även lämpligt att undersöka mer innovativa 

lösningar med media tablets för att se hur de kan ge ett bättre stöd för lärande i den 

marina miljön. Den fortsatta forskningen bör ske i enlighet med livscykeln för 

interaktionsdesign men forskningen kan även med fördel breddas till mer 

kvantitativa insamlingar av data och tester för att fånga upp fler användares åsikter 

och behov. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 1 - Informationsbehov 
Korrekt och nåbar/läsbar information är 

kritiskt för att fatta beslut, lösa problem, 

utföra kunskapskrävande arbete.  

1.  Anser du ditt arbete vara 

kunskapskrävande? 

Om ja; på vilket sätt är ditt 

arbete kunskapskrävande? 

 

 

2. När du behöver lösa problem 

eller fatta snabba beslut i ditt 

arbete med sjösättning av 

Rescuebåten, känner du att du 

har tillgång till den information 

som behövs för att lösa ev. 

problem eller kunna fatta 

korrekta beslut? 

 

3. Upplever du det enkelt att få tag i 

information som rör dina 

arbetsuppgifter i denna process? 

 

4. Hur ofta behöver du gå till 

systemet och söka information? 

 

Rutinaktiviteter & väldefinierade 

arbetsuppgifter stöds generellt ofta av 

sofistikerade lösningar som olika 

affärssystem eller 

produktionsplaneringssystem. 

5. Anser du ditt arbete i denna 

process vara en rutinprocess? 

Anser du processen vara 

väldefinierad i hur den ska ske, 

steg för steg och vilken 

information som ges till de 

stegen? 

 

6. Upplever du att du har det 

”sofistikerade” stöd du behöver 

för att utföra arbetet på bästa 

sätt? 

 

7. Tror du att någon som ej utför 

denna rutin som sin 

”huvuduppgift” skulle kunna lösa 

 



 

   
 

uppgiften effektivt med det IT och 

IS-stöd som finns idag? 

Om ja: Förklara vad som 

underlättar. 

Om Nej: Varför inte? Vad 

saknas? 

I alla möjliga verksamheter upplever 

aktörer ofta information 

overload/overflow 

8. Upplever du att det finns ett 

överflöd på information och att 

du har svårt att finna det du 

söker? 

 

9. Upplever du att du saknar 

information? 

 

10. Tror du att ett annorlunda IT-

stöd i processen kan underlätta 

behovet av information? 

 

Slutgiltig avrundning: 

11. Vilka steg i processen anser du är 

extra informationskritiska och 

skulle behöva ha en enklare 

försörjning av information i just 

rätt tid? Förklara i så fall vilken 

information du menar.  

 

 

 

  



 

   
 

Bilaga 2 – Guide för kollaborativt validitetstest & 

intervju 

 
Paper prototyping – Introduktion för informant 
Paper prototyping är en metod för att på ett snabbare, enklare och billigare sätt fånga 

upp slutanvändarnas åsikter och interaktion med en blivande produkt i ett tidigt 

stadie i utvecklingen. Det ger möjlighet att med iterationer få ny information om 

krav/behov som inte tidigare uppfångats och på så vis enklare genomföra ändringar i 

designen innan tid lagts ner på att programmera.  

Med papper, pennor och klisterlappar kan vi enkelt arbeta med de prototypskisser 

jag redan skapat utifrån tidigare insamlade behov och teorier. Vi kommer genomföra 

några stycken testnavigeringar med prototypen och diskutera kring hur de olika 

ytorna fungerar. 

1. Vi ska söka efter information för en kranförare av däverten till FRB:n. Hur 

vill du positionera dig? 

2. I vy nr 2 kom alla resultat som är kopplade till arbetet på vapendäck. Hur 

vill du som kranförare förfina din sökning? Du kan använda sökfältet eller 

det guidande navigeringsfältet till höger. Har du några frågor/kommentarer 

kring denna vy? 

3. Vi ska öva på hur processen med sjösättning av FRB:n sker i samspel med 

de andra. 

4. Öppna Checklistan ”Sjösättning av FRB för däckstjänst”. Hur uppfattar du 

visningsvyn? 

5. Tillbaka på alla resultat för Vapendäck / Kranförare – Sök efter 

underhållsinformation om Oljebyte i vinschens växellåda. Diskussion om 

denna vy och uppdelat topic i bildformat. 

6. Tillbaka till resultat för Vapendäck / Kranförare – Sök information som 

beskriver dävertens interfacelåda. Diskussion om denna vy. 

7. Tillbaka till resultat för Vapendäck / Kranförare – Sök information om hur 

man hanterar däverten. Diskussion om denna vy och topic.    

Graphical User Interface och Interaktionsdesign 
1. Hur upplever du placeringen av knappar och text som du ska interagera 

med? 

2. Kan valet att markera olika informationstyper med olika sorters 

loggor/bilder underlätta förståelsen av gränssnittet? Hur tror du att det kan 

påverka enkelheten att snabbt uppmärksamma det man söker efter?  

3. Hur enkelt var det att överskåda gränssnittet? 

4. Hur svårt var det att överskåda gränssnittet? 

5. Hur enkelt eller svårt upplever du att det är att navigera och uppmärksamma 

det man söker efter med ett gränssnitt likt detta? 



 

   
 

6. Skisserna är utan några specifika färger idag, hur tror du att färger kan 

påverka gränssnittet och upplevelsen av det? 

7. Är det något som du anser bör markeras tydligare för att det behöver 

uppmärksammas? 

8. I interaktionsdesign är stimulerandet av minnet viktigt, tror du att denna 

lösning underlättar för minnet om hur och vart jag hittar informationen? 

9. Hur upplever du skillnaden på en mobillösning interaktionslösning likt 

denna mot den befintliga infon som nås i DIS och som skrivs ut?  

Informationsarkitektur (fasetter, fasettvärden, topics) 
1. Hur upplever du denna sortens navigerande sökning jämfört med sökning i 

PBS-hierarkin i DIS idag? Enklare/svårare/komplementerande?  

2. Är denna sortens sökning och struktur lämplig för att finna information 

utifrån när man behöver den och vart man behöver den? 

3. Saknar du någon söktagg (fasett & fasettvärde), likt roll/uppgift/position, 

som är viktig för att beskriva informationen så att den blir enkel att finna? 

4. Vad anser du om att informationen som finns i DIS här är uppbruten och 

sökbar på s.k. topicnivå? (Förklarar topic som ett topic ger svar på en 

fråga/ett ämne). 

5. Vad ser du för fördelar med att det blir mindre informationsstycken som går 

att söka efter jämfört med stora manualer med flera underrubriker? 

6. Vad ser du för nackdelar med ovanstående? 

7. Hur tror du att en mobil lösning och struktur likt denna påverkar nyanställda 

att nå den information de behöver? Enklare/Svårare/kompletterande till 

dagens informationsstöd?  

Lärande 
1. Att ha informationen bärbar i en mobil lösning var ett uttalat 

behov/önskemål för att slippa pappersutskrifter samt för att eventuellt 

underlätta och stimulera lärandet hos ny och befintlig personal. Anser du 

att en lösning med denna strukturering, uppdelning och sökning av 

information kan vara ett stöd för informationsförsörjning i lärande 

syfte? 

2. För rollen som kranförare ingår många timmars praktik med både övning 

och underhåll. Kan en lösning likt denna med befintlig information i ny 

presentation (distribution) underlätta lärandet ur lärarens synvinkel? 

3. Kan det underlätta för eleven? 

4. Om noteringsfunktionen blir tillgänglig i en mobil lösning med utbyggnad 

för att fota/filma och inte bara skriva – vad tror du att det kan bidra med för 

det gemensamma lärandet/målbilden? 



 

   
 

5. Är det positivt eller negativt för lärandet att informationen bryts ut ur stora 

dokument till mindre informationsbitar som svarar på sin fråga och inget 

annat? 

6. Kan detta vara ett första steg mot att enklare kunna stimulera en mer 

enhetlig och gemensam nivå på lärandet och gör den mindre personberoende 

samt att kunna skapa gemensamma målbilder inför processen med FRB:n? 

Informationslogistik (informationsförsörjning) 
1. Kan en mobil lösning likt denna användas för att möta behovet om rätt 

information på rätt plats och till rätt person?  

2. Är det något viktigt/kritiskt informationsförsörjningsbehov du upplever 

saknas/ej tillfredställs i denna lösning? 

Framtiden 
Detta är första utkastet av protypen utifrån de behov jag uppfångat hos er samt min 

hypotes om att befintlig information i ny struktur och presentation kan vara ett stöd 

för enklare informationsförsörjning och stimulera lärande. Jag har även presenterat 

möjligheten för att det bör skapas topics i annan form än text att föras in samt att 

utnyttja den mobila tekniken så att flera enheter kan interagera med varandra, ex. 

kunna använda checklistorna interaktivt för att öva. 

1. Vad anser du bör finnas med i en mobil lösning som inte presenterats i 

denna prototyp? 

2. Vad i denna prototyp fungerar för era behov nu och i framtiden och vad bör 

ändras?  

3. Vilka befintliga dokument/informationsbitar bör klassas som 

handhavandeinformation? 

4. Vilka andra informationsbitar är lämpliga att använda för övning (tagga med 

fasettvärdet övning)? 

5. Hur viktigt anser du att det är att PBS-nummersökning är med, så som DIS 

är uppbyggt idag? 

6. Hur påverkar det informationsförsörjningen och lärandet att informationen 

är blandat på svenska och på engelska? 

7. Denna undersökning avgränsades i grova drag till information och behov 

gällande kranföraren. Hur ser du på den här lösningen för de andra rollerna i 

FRB-processen?  

8. Hur ser du på den här lösningen gällande andra roller och processer på 

Visbykorvetterna?  

  



 

   
 

Bilaga 3 – Prototyp Inloggning 

 

  



 

   
 

Bilaga 4 – Positionering 

  



 

   
 

Bilaga 5 – Förändrade fasettvärden 

  



 

   
 

Bilaga 6 – Resultat av sökning på Vapendäck 

  



 

   
 

Bilaga 7 – Resultat av sökning på Vapendäck & 

Kranförare 

  



 

   
 

Bilaga 8 – Resultat för sökning av beskrivande 

topics 

  



 

   
 

Bilaga 9 – Öppnat beskrivningstopic ”Interfacelåda 

2541-U-2” 

 

  



 

   
 

Bilaga 10 – Resultat för sökning av 

handhavandetopics 
 

  



 

   
 

Bilaga 11 – Öppnat handhavandetopic ”Davit 

Operation Using the Pendant” 

  



 

   
 

Bilaga 12 – Öppnat handhavandetopic ”Sjösättning 

av Skeppsbåt”, checklista för däckstjänst 
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