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Förord 
 
Följande examensarbete är utfört inom civilingenjörsprogrammet Medieteknik, 
under institutionen för systemteknik vid Luleå Tekniska Universitet, på uppdrag 
av Försvarets materielverk i Stockholm. Examensarbetet ingår som ett 
avslutande moment på utbildningen och omfattar 20 poäng.  
 
Examensarbetet ska leda fram till förslag på nya verksamhetssymboler inom 
Försvaret samt hur de kan presenteras på elektronisk display.  
 
Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt mig under arbetets gång. Ett stort tack 
vill jag ge till alla på FMV som på olika sätt varit inbladade i examensarbetet, 
såväl med praktiska frågor som med teoretiska. Tack till Lotta Ågren, min 
handledare på FMV, för vägledning under hösten. 
 
Jag vill även tacka familj och vänner för ert stöd och tålamod.  
 
 
 
 
 
________________________ 
 
Paula Ljunggren 
 
Stockholm den 24 januari 2005 
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Sammanfattning 
Det nya nätverksbaserade försvaret har lett till att kartor visas med elektroniska 
displayer istället för papperskartor. De symboler som används på dessa kartor 
för att visa på vilken verksamhet som finns inom ett område är utformade för 
pappersbruk vilket gör dem lätta att rita ut men därav ett statisk framträdande. 
Dessa verksamhetssymboler har utan modifieringar överförts från papperskartor 
till de elektroniska displayerna.  
 
På Försvarets materielverk startade ett projekt ”Dynamiska 
verksamhetssymboler” för att se över hur en anpassning av dagens 
verksamhetssymboler till dagens teknik kunde göras. Projektet skulle fokusera 
på användbarhet och gränssnitt kring det nya nätverksbaserade försvaret. 
Examensarbetet presenterat i denna rapport är en del av detta projekt.  
    
Målet med examensarbetet är att ta fram förslag på nya sätt att presentera 
information genom symboler på försvarets kartor samt att se över hur och om 
informationen kan delas upp i nivåer beroende av vilken information som anses 
viktigt för användaren. Vikt har även lagts på förståelse mellan användare och 
skapare av symbolerna.   
 
Genom en omfattande litteraturstudie och intervjuer med personer som använt 
eller använder dagens verksamhetssymboler samt en analys av koncept redan 
framtagna i projektet ”Dynamiska verksamhetssymboler” kunde krav och 
kriterier sättas upp för den nya informationspresentationen som skulle utformas i 
arbetet.  
 
De slutliga koncepten blev på olika sätt kombinationer av dagens 
verksamhetssymbol och delar av koncept utformade i ”Dynamiska 
verksamhetssymboler”. Det som efterfrågades av användare var att ytterligare 
information skulle kunna ges utöver den som dagens verksamhetssymboler ger, 
då dagens verksamhetssymboler ger en enorm mängd information för en 
användare utbildad inom Försvarsmakten. Detta löstes genom att arbeta i nivåer 
där mer detaljerad information om delar som ansågs dynamiska hos en 
verksamhet kan erhållas i lägre nivå. Med hjälp av textrutor ges en överblick 
över verksamheten med information som kan anses nödvändig men svår att visa 
i verksamhetssymboler. Koncepten utnyttjar nivåer för att visa 
verksamhetssymboler och information på ett smidigt sätt samtidigt som hänsyn 
har tagits till de situationer som kartorna och dess symboler kan används i
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Abstract 
The new network-based defence has led to the Swedish military using electronic 
displays to show maps instead of using paper maps. The symbols that have been 
used on the maps to show what activity exists in an area are designed for paper 
use. This makes them easy to draw but also static in their appearance. These 
activity symbols have been transferred from paper maps to the electronic 
displays without modification.  
 
A project “Dynamic Activity Symbols” has started at FMV (Swedish Defence 
Materiel Administration) to look at how to adjust today’s activity symbols to the 
new technology. The project focuses on usability and interface around the new 
network-based defence. The thesis presented in this report is part of this project. 
 
The purpose with the thesis is to give suggestions on new ways to present 
information through maps with symbols used by the Swedish military and to 
look into if information can be divided into levels depending on what 
information is important for the user. Great importance has been given to the 
understanding between the user and the creator of the symbols. 
 
Through extensive study of literature and interviews with people that have used 
or are using today’s activity symbols and an analysis of the concepts already 
developed in “Dynamic Activity Symbols” project, I investigated how 
requirements and criteria for the new information presentation could be 
designed.  
 
The final concepts became, in different ways, combinations of today’s activity 
symbols, together with concepts from “Dynamic Activity Symbols”. What users 
requested was additional information that could be given over what is given by 
today’s symbols. Adding lower levels where more detailed information about 
more dynamic parts solved this. With the help from textboxes, an overlook view 
can be given to the user that is necessary but hard to show in an activity symbol. 
The concepts make use of levels to show activity symbols and information in a 
flexible way. At the same time, consideration has been taken to situations where 
maps and symbols will be used.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Försvarets materielverk (FMV) är en civil, statlig myndighet direkt under 
regeringen. FMV:s huvudsakliga uppgift är att förse försvaret med 
kostnadseffektiva och innovativa tekniska lösningar och materiel. 
Försvarsmakten är en stor kund, men FMV arbetar även på uppdrag av andra 
myndigheter och genomför exportstöd på uppdrag av regeringen.   
 
Ambitionen är att alla delar hos försvaret ska anpassas till det framtida 
nätverksbaserade försvaret (NBF), därav har nya krav ställts på förståelsen av 
interaktionen mellan människa och system. För att undersöka detta finns ett litet 
uppdrag inom FoT (Forskning och Teknik) som heter ”Dynamiska 
Verksamhetssymboler”. Uppdraget ska pröva och utveckla idéer för 
verksamhetssymboler inom Försvarsmakten anpassade till dagens teknologi, för 
att ge en uppfattning om vad som går att göra, med avseende på användbarheten 
och effektiviteten hos teknologin. De symboler som skall prövas är de som 
används i så kallad indirekt ledning där mer tid finns till att ta beslut och 
uppfatta information. Extrema miljöer som hos flyget t.ex. JAS, där mycket 
snabb information måste ges använder i ledningssituationer ytterligare system 
utformade för varje specifik miljö.  
 
Ny teknik har lett till att man inom försvaret använder elektroniska displayer 
istället för papperskartor. Det symbolsystem som används inom försvaret är 
dock utformat för de gamla papperskartorna. Eftersom det har saknats 
symbolsystem för den nya teknologins verktyg har symbolerna överförts till 
elektroniska displayer utan modifiering.  
 
Tanken bakom befintliga symbolerna är att de ska vara lätta att rita upp eftersom 
de är gjorda för pappersbruk, vilket också varit orsaken till de statiska och fasta 
utseendena. Detta medför att de endast kan ökas och minskas i storlek. Med ny 
teknik ges möjlighet till dynamiska symboler som (förhoppningsvis) gör att mer 
information kan presenteras på ett effektivare sätt.   

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att som en del av projektet ”Dynamiska 
verksamhetssymboler” ge förslag och idéer på hur Försvarets nuvarande statiska 
verksamhetssymboler kan anpassas till dagen teknik för att visa på nödvändig 
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information baserat på olika ledningsnivåer inom Försvarsmakten. Se bilaga A, 
Beskrivning av Examensarbete på FMV. 

1.3 Mål  

1.3.1 Huvudmål 
Examensarbetets huvudmål är att ta fram förslag och idéer på vad som är möjligt 
att göra med dagens teknik genom att utforma nya koncept för Försvarets 
verksamhetssymboler.  
 
Försvaret är uppdelat i ledningsnivåer som sitter på olika kompetenser och 
uppgifter. Vilken information är viktig på de olika nivåerna? Finns det 
symboler/information som är mindre viktiga för en nivå? 
 
Med hjälp av informationsinsamling, feedback från personal inom 
Försvarsmakten samt problembearbetning kan ytterligare förslag på koncept tas 
fram. De koncept som tas fram i arbetet är menade att fungera som förslag på 
idéer till nivåanpassade verksamhetssymboler och informationspresentation. 
Tanken är skapa en större förståelse för vad som är möjligt med den teknik som 
finns idag. Koncept ska tas fram som presenterar alternativa förslag som svarar 
mot de synpunkter användare av symbolsystemet uttrycker och teori som samlas 
under arbetets gång. 

1.3.2 Delmål 
För att kunna ta fram nya dynamiska verksamhetssymboler som är lätta att förstå 
och samtidigt informativa görs en litteraturstudie, inom områden som anses 
grundläggande, för att ge mer förståelse för hur vi uppfattar olika symboler och 
tecken samt samspelet mellan människa och system. Olika frågeställningar som 
litteraturstudien kommer att ge svar på: Hur används symboler (mellan 
människa/dator)? Hur uppfattas symboler (mellan människa/dator)? Hur kan 
informationen presenteras på bästa sätt? 

1.4 Avgränsningar 
För att examensarbetet skulle vara möjligt att genomföra, begränsades projektet.  
 
De konceptförslag som görs i arbetet kommer att använda redan befintliga 
kartor. Verksamhetssymbolerna kommer att presenteras på datorskärm där 
bakgrunden består av en karta över ett valt område.  
 

Paula Ljunggren 
 



 
 

Inledning 
 
 
 

________________________________________________________________________ 3 

De kartor som uppgiften syftar till är Försvarets lägeskartor. Lägeskartor förs i 
syfte att följa upp våra och angriparens förbandsverksamhet [10], normalt på 
kartor med skala från 1:50 000 upp till 1:2 milj. Valfri skala kan erhållas i 
geografiska informationssystem. Ingen vikt kommer dock att läggas på kartans 
skala eller område. 
 
De färger som idag används inom Försvarets verksamhetssymboler vid egna 
insatser/övningar kommer inte att ändras. Arbetet kommer inte att behandla 
färgerna, utan utgår ifrån de färger som redan används, om inget annat skrivs. 
 
Fokus kommer att ligga på Grundtecknet inom verksamhetssymbolerna, andra 
tecken inom systemet kommer inte att behandlas. Symbolerna kommer att utgå 
från indirekt ledning där tiden för uppdatering är betydligt mindre än för direkt 
ledning, inga extrema miljöer kommer att behandlas. Verksamhetssymbolerna 
kommer att utvecklas som stöd till indirekt ledning.  
 
Arbetet kommer inte att ta hänsyn till kostnader för implementering av förslag 
som läggs fram eftersom utveckling av dessa ska ge idéer och förslag på vad 
som går att göra, inga direkta budgetramar är satta för denna del av projektet.  

1.5 Läsanvisning 
Arbetet är uppdelat i sex kapitel. Första kapitlet är en inledning där arbetets 
bakgrund beskrivs samt de mål och avgränsningar som sattes inför projektet. 
Detta följs av en nulägesbeskrivning, teori, metod, resultat och avslutas med ett 
diskussionskapitel.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av varje kapitel: 

 Kapitel 2: Nulägesbeskrivning, här diskusteras de verksamhetssymboler 
som används idag samt försvarets uppbyggnad. 

 Kapitel 3: Teori, i kapitlet ges en teoretisk grund till projektet 
 Kapitel 4: Metod, ger en beskrivning av arbetets tillvägagångssätt för att 
komma fram till det slutliga resultatet. 

 Kapitel 5: Resultat, här presenteras de konceptförslag som arbetet lett 
fram till.  

 Kapitel 6: Diskussion, i kapitlet dras slutsatser om projektet och de 
resultat som framkommit under projektet. Här diskuteras även möjliga 
fortsatta arbeten.  
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2 Nulägesbeskrivning 
För arbetet var det viktigt att förstå Försvarets uppbyggnad och vid vilka 
situationer och tillfällen verksamhetssymbolerna kan vara involverade. 
Försvarets nuvarande verksamhetssymboler är utarbetade och anpassade för att 
användas på papperskartor. De ska vara lätta att rita upp och lätta att förstå för 
ledningsnivåer som finns inom Försvarsmakten.  

2.1 Försvarets uppbyggnad/Ledningsnivåer [9] 
Sveriges Försvar är indelat i olika nivåer för militära verksamheter: Politisk-
strategisk, militärstrategisk, operativ, taktiskt och stridsteknisk. Det finns inga 
bestämda gränser mellan nivåerna och de överlappar ofta varandra. 
Kommunikationen mellan nivåerna sker med hjälp av order som skickas via de 
ansvariga för varje nivå. Politisk-strategisk nivån innefattar Regeringen. Här 
beslutas vilka medel (diplomatiska, ekonomiska, militära m.fl.) och metoder 
som skall användas inom Försvaret, utan att detaljreglera.  
 
På Militärstrategiska nivå är Överbefälhavaren (ÖB) den som har yttersta 
ansvaret. De militära medel och resurser som skall användas, samordnas här så 
att rätt förmåga på stridkrafter finns tillgängliga för insatser enligt de beslut 
tagna på Politisk-strategisk nivå.  
 
Operativ nivå beslutar om hur de medel och resurser som tilldelats av 
militärstrategisk nivå skall utnyttjas och samordnas inom olika 
operationsområden. Beslut fattas av den Operativa insatsledningen (OPIL).         
 
Inom Taktisk nivå delas operationsområden upp i enskilda och taktiska 
verksamheter som militärdistrikt eller divisioner för att verkställa insatserna.  
 
Stridsteknisk nivå innebär ytterligare uppdelning i bataljon, kompani eller 
liknande. På denna nivå sker krig ute i fält. 

2.2 Nuvarande verksamhetssymboler [10] 
De militära symbolerna förlorar i värde om de blir alltför komplicerade 
och/eller alltför detaljrika. Meningen kan läsas ur boken StabsR2 där 
beskrivning av verksamhetssymboler både för NATO och för egna insatser finns 
beskrivna. Den sammanfattar hur viktig verksamhetssymbolens enkelhet är för 
användaren.  
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Det finns ingen internationell standard för utformningen av 
verksamhetssymboler, varje land och militärpakt har egna regler. Vid 
internationella insatser använder Försvaret NATO:s standard APP6A (STANAG 
2019). För egna insatser i Sverige (Övningar) används StabsR2Fu. Ett 
internationellt försök till anpassning har dock startat där alla NATO-länder 
använder APP6A som i största del är samma som USA:s standard MIL-2525.  
 
Tecken används främst för angivning på/i: 

• lägeskartor 
• skisser och oleat 
• fotografier 
• datoriserade ledningssystem 

2.2.1 Grundtecknet: 
För att skilja mellan förband finns det ett grundtecken för varje förband. 
Förbanden delas upp i de som uppträder till sjöss, land eller luft genom cirklar, 
fyrkanter respektive trianglar, visas i figur 1.  

 

 
Figur 1 Dagens grundtecken för Försvarets olika grenar 

 
Runt omkring grundtecknet har ett antal fält fastställts. Grundtecknet kan 
beskriva såväl specifika förband som utrustning, där varje bokstav står för en 
specifik verksamhet eller materiel, grundtecknets uppbyggnad visas i figur 2 
som följs av tabell 1 med förklaringar till varje specifik bokstav hos tecknet. 
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Figur 2 Dagens grundtecken 
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Tabell 1 Förklaring till grundtecknet 
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Färg: 
För att skilja på våra, fiendens och annan parts (såväl allierade som främmande) 
förband eller verksamhet används olika färger. När detta inte är möjligt t.ex. vid 
svart-vit återgivning gäller att: 

• våra eller allierade förband och åtgärder anges med enkellinje. 
• Fientliga förband anges med dubbel linje. För att förtydliga fiendens 

aktivitet/åtgärd kan förkortning ”FI” (fiende) utnyttjas. 
 
Vid flerfärgsåtergivning gäller att: 

• BLÅ färg används för att ange all egen verksamhet. 
• SVART färg får användas för att ange våra gränser och för all egen 

verksamhet. 
• RÖD färg används för att ange all fientlig verksamhet. 
• GULT (brunorange) får användas för att ange NBC, t.ex. för C-belagda, 

radioaktiva och nedsmittade områden. 
• GRÖN färg får användas för att ange fältarbeten, hinder osv. 

 
Annan parts stridskrafter, ej markerade med röd färg, anges med ljusblå (cyan) 
eller annan lämplig färg, om möjligt avvikande markering för olika länders 
stridkrafter. 
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För att visa på hur det kan se ut vid användning av dagens verksamhetssymboler 
är följande figur hämtat ur StabsR2 ett bra exempel, se figur 3. Grundtecknen 
för de olika stridkrafterna visas på kartan, armén visas med fyrkanter, marinen 
med cirklar och flyget med trianglar. Svart-vit färgåtergivning har använts för att 
beskriva verksamhetstillhörigheten.  
 

 
Figur 3 Exempel på lägeskarta [10]
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3 Teori 
För att arbetet skulle kunna utföras på ett tillfredställande sätt var det viktigt att 
från början få en bred teoretisk bas. 

3.1 Informationssamling 
Första steget i informationsinsamlingen var att samla teori inom områden och 
ämnen som ansågs relevanta för arbetet. För att underlätta denna process 
fastställdes fem problemområden som blev utgångspunkt för litteraturstudien.  

3.1.1 Problembestämning 
Målet med examensarbetet innebar att tillhandahålla förslag på nya lösningar för 
verksamhetssymboler där information som presenteras skulle anpassas till olika 
nivåer inom Försvaret. De problemområden som fastställdes var:   
 
Problemområden identifierade i projektet var: 

• Stress 
Hur reagerar kroppen i en akut stressad situation?  
• Semiotik 
Vilka olika typer av tecken finns det och hur är de uppbyggda? 
• Ikoner 
Hur kan grafiska ikoner skapas och byggas upp för att förmedla information? 

o Animerade ikoner 
• Informationspresentation 
Har det någon betydelse hur informationen presenteras för användaren? 

o Rollbaserad presentation 
Kan informationen som presenteras anpassas till användaren? 

3.2 Problemundersökning 

3.2.1 Stress 
Stress är kroppens naturliga sätt att reagera på faror, utmaningar och 
påfrestningar som den utsätts för i olika livssituationer. I en upplevd akut 
stressad situation reagerar kroppen genom snabbare hjärtslag och spända 
muskler. Kroppen frigör adrenalin för att kunna reagera snabbare och orka mer, 
vilket kan leda till darrningar, stela och ryckiga rörelser.  
 
En stressituation är en individuell upplevelse vilket gör att även kroppens 
reaktion på stress är individuell och kan därför skilja sig helt från person till 
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person. Till följd av detta finns det inte något facit för hur en stressad situation 
ska lösas.   
 
Probleminriktad stresshantering samt känsloinriktad stresshantering är kroppens 
handlingssätt för att hantera en upplev akut stressad situation. Vid 
probleminriktad stresshantering är kroppens förmåga att försöka hitta lösningar 
för att lösa problemen som den ställs inför, medan känsloinriktad stresshantering 
är förmågan att bemästra de känslor som uppkommer i en stressad situation. 
Utöver dessa förmågor är kroppen även utrustad med psykiska 
försvarsmekanismer som hjälper kroppen att dämpa ångesten. 
Försvarsmekanismerna gör så att det vi uppfattar, inte stämmer överens med 
verkligheten, utan är en ”förbättrad” bild. [1]  
 
Försvarsmekanismerna kan yttra sig på olika sätt från individ till individ men 
vanligast är [1]: 

• Bortträngning, tränger bort smärtsamma känslor och obehag. 
• Förnekande, intalar kroppen att hotet inte finns. 
• Isolering, tränger undan obehagliga känslor fast medveten om hotet. 
• Reaktionsbildning, tränger bort impulser med dess motsatts. Intalar 

kroppen att hotet inte finns. 
• Rationalisering, försöker att resonera bort hotet: ”Det händer inte mig.” 
• Osårbarhet, lurar sig själv till att tro att man är odödlig.  
• Frysning, kroppen bli stel och orörlig, i försök till att försvåra upptäckten.  

 
Hur situationen tolkas beror till stor del på individens fysiska och psykiska 
tillstånd. En skadad eller trött individs premisser att klara en stressad situation är 
sämre än den som är frisk och stark. Även individens självbild spelar stor roll, 
bra självbild leder ofta till bättre hantering av stress. 
 
En stressad situation leder till förändrad tankeverksamhet och inverkar på 
funktioner som varseblivning, bedömning, problemlösning och social 
anpassning. Några av de vanligaste symtomen vid akut stress är: 

• att generalisera från en liten mängd data 
• svårigheter att överblicka och värdera stora mängder data 
• att dra förhastade slutsatser 
• att överskatta och underskatta problem 
• att tappa nyanser, att tänka antingen – eller.   [1] 
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All stress behöver inte vara negativ. Figur 4 visar på sambandet mellan stress 
och prestationsförmåga, vid ”lagom” stressnivå är prestationsförmågan bäst. 
Eftersom reaktion på stress är individuellt är även ”lagom” stressnivå en enskild 
upplevelse.  
 

 
Figur 4 stresspåverkan [1] 

 
Situationer där Försvarets verksamhetssymboler används kan i många fall 
upplevas som stressade. Tiden att fatta beslut är knapp och det gäller att rätt 
beslut fattas. Eftersom stress är en individuell upplevelse gäller det att minimera 
risken för användaren att feltolka den information som ges.  Genom att använda 
enkelt utformade symboler som ger den information som är nödvändig kan 
risken för att göra fel minskas. I en redan upplevd stressad situation kan 
svårtolkade symboler medverka till att användaren stressar upp sig ännu mer av 
att inte förstå de symboler som visas. 

3.2.2 Semiotik 
Semiotik är läran om tecken. Viktiga delar inom området är tecknets 
egenskaper, användning samt kommunikation mellan skaparen och användaren. 
Tecken skapas för att åstadkomma ett informationsutbyte där tecknets 
huvudsakliga uppgift är att få information uppfattad och förstådd av användaren.  
 
En av de tidiga forskarna inom teckenläran var den amerikanske filosofen C. S. 
Peirce. Han delade in tecknet i tre delar beroende på uppbyggnaden: Index, ikon 
och symbol [2]. Där Index visar orsakssammanhang, tecken som är tecken på 
något t.ex. rök är tecken på eld. Ikon försöker avbilda ett objekt. Symboler eller 
konventionella tecken är en överenskommelse. De är formade efter de regler och 
traditioner som finns i det samhälle eller den kultur där symbolen används.   
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Det svåraste med att designa ikoniskt och indexikaliskt tecken är att hitta det 
som gör att tecknets budskap förstås av användaren. Ett väldesignat tecken ska i 
teorin kunna förstås vid första anblick. Detta är inte alltid fallet men 
inlärningstiden för ett väldesignat tecken blir kortare [2]. 
 
För de symboliska tecknen gäller att eftersom det inte finns någon koppling 
mellan tecknet och dess mening måste budskapet hos tecknet läras ut. Det är 
trots allt inte möjligt att skapa exakta kopior av objekt därför kan även 
indexikaliska och ikoniska tecken ibland ses som konventioner [2]. Vid 
utformande av symboliska tecken bör skaparen tänka på att olika kulturer och 
samhällen kan uppfatta saker olika, en ros kan t ex uppfattas som en 
kärlekssymbol av någon medan det för andra är en politisk symbol. Det är 
viktigt att symbolerna inte är tvetydiga i sitt sammanhang, utan enbart står för 
det som de är avsedda att representera. En felaktig symbol kan vilseleda 
användaren.  

3.2.3 Ikoner 
Inom datorsammanhang symboliseras tecken genom grafiska symboler på 
bildskärm vilka kallas ikoner. Användandet av grafiska ikoner har många 
fördelar. Den kanske viktigaste fördelen är att mycket information kan ges på en 
lite yta. Grafiska ikoner har en förmåga att förmedla information till användaren 
genom att symbolisera objekt, verksamheter och händelser. Användningen av 
grafiska symboler är numera inget nytt sätt för att presentera och förmedla 
information. ”I have no doubt that we shall gradually have to include more and 
more icons in our presentations of information, especially in our onscreen 
presentations.” Kirkman (1992) [3] 
 
Umberto Eco (1976) [4] menade att den talade/verbala ekvivalenten till en ikon 
är inte bara ett ord utan en fras, eller till och med en hel berättelse. Vår 
uppfattningsförmåga för bilder och tecken är näst intill ögonblicklig vilket gör 
att grafiska ikoner är ett bra hjälpmedel för att få fram budskap och information 
snabbt. Oftast behöver dock användaren en förklaring till grafiska ikoner vid 
första användningen eftersom det finns olika typer av grafiska ikoner och även 
en mängd olika symbolsystem. Enligt A. Åstrand [5] finns det fyra typer av 
grafiska ikoner: 
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Avbildande; Beskriver den underliggande meningen genom att 
föreställa en händelse. Ett bra exempel är vägskylten för stenras.        
 
 
Typfall; Representeras genom exempel. 
 
 
Symboliska; Ikoner kan t.ex. vara en bild på en hand och en 
frätande vätska som symboliserar frätande syror. 
 
 
Godtyckliga; Har ingen koppling till objektet utan associeras till 
något som måste läras in.  
 

Grundläggande vid användning av ikoner är att vara konsekvent. En ikons 
betydelse måste alltid vara samma sak inom ett system. Ikonens grundläggande 
funktion är att budskapet ska kunna uppfattas snabbt och enkelt vilket betyder 
att en ikon bör vara utformad på ett enkelt och lättförståligt sätt. Genom att 
strukturera upp ikonsystemet kan information som är viktig lyftas fram och på så 
sätt ge bättre förståelse för användaren.  
 
Grafiska ikoner kan användas till att: 

• identifiera information 
• skapa en överblick 
• ge ett holistiskt perspektiv 
• ge instruktioner 
• illustrera spatiala och geografiska positioner 
• illustrera storleksrelationer 
• representera organisationer, serier eller dyl. [3] 

3.2.3.1 Animerade ikoner 
Genom användning av animerade ikoner kan extra information understrykas 
eller frambringas [14]. Animeringar kan även vara ett bra sätt att ge 
beskrivningar och förklaringar på annars kanske svårtolkade symboler. 
Överanvändning av animerade ikoner kan bli plottrigt och ha motsatt effekt.   

Paula Ljunggren 
 



 
 

Teori 
 
 
 

________________________________________________________________________ 17 

3.2.4 Informationspresentation 
Det heter att ”en bild är värd mer än tusen ord”, för att detta ska vara sant för 
grafiska ikoner gäller att ikoner som används för att frambringa information till 
användaren presenteras på ett bra sätt.  
 
För att användaren ska kunna tolka ikonerna på bästa sätt är det viktigt att den 
yta som de presenteras på är avsedd för ändamålet. En traditionell datorskärm 
har en förhållandevis stor yta att presentera information på medan en palmpilot 
har en liten skärmstorlek med mycket begränsad yta. Detta innebär att ikoner 
som ska visualiseras inte kommer att framstå på samma sätt på olika 
skärmstorlekar. Målet med skärmens grafiska gränssnitt är att uppnå en så stor 
enkelhet som möjligt vilket i sin tur medför [17]:  

• Färre användarfel 
• Produktivitetsökning 
• Nöjda användare 

 
Ytans storlek har stor betydelse när det gäller att orka avläsa och visa 
informationen på ett effektivt sätt. Eftersom informationsmängden är den samma 
men ytan begränsad kan ikonerna bli svåra att tolka. Med en stor yta krävs inte 
samma engagemang för användaren att uppfatta information, ju mindre 
presentations yta desto mer ansträngande är det för användaren att utläsa och 
förstå meningen hos de grafiska ikoner som presenteras på skärmen.  
”A small screen is like a keyhole through which only 
a limited amount of information can be seen at a time”, Laarni (2002) 
 
Genom användandet av både stora och små skärmar kan information nå fram till 
gruppen eller individualiseras genom egna displayer. För bästa resultat vid 
presentation av information gäller det att först skapa en överblicksbild över 
området. Från denna bild kan sedan inzooming ske. Det har visat sig att jämna in 
– och utzoomningar hjälper användaren att behålla känsla av position och 
handling. För att zooma kan musen vara ett naturligt hjälpmedel.   
 
Vid presentation av information på skärm bör vikt läggas på hur de mänskliga 
sinnena väljer vilken information de kommer att fokusera på och 
uppmärksamma. Selektivitet hos uppmärksamheten tillåter fokus på det som är 
viktigt för tillfället och kopplar bort mindre väsentlig information. Utan denna 
selektion skulle användaren överflödas med information. Genom att leda 
användarens uppmärksamhet till relevant information på skärmen kan samspelet 
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mellan uppmärksamheten och användaren förbättras. Det kan ske genom 
placering av viktigt information på centrala delar av skärmen, gruppering av 
objekt och genom användning av färger, animeringar och ljudeffekter. Vid 
gruppering av information och objekt bör tänkas på; [6] 

 
Närhet; Ju närmare objekt är varandra desto sannolikare är det att de 
hör samman. 
 
Likhet; Liknande objekt upplevs som en grupp. 
 
Kontinuitet; Objekt som verkar skapa en sammanhängande form ses 
som sammanhörande. 
 
Tillslutning; Avsaknad av konturer ”fylles igen” så att hela objekt 
skapas. 
 
Enkelhet; Man försöker eftersträva en så enkelt tolkning av världen 
som möjligt.  
 
 

De färger som används för att visa på informations presentation har också 
betydelsen för användarens uppmärksamhet och uppfattning. Färger och 
färgkombinationer är laddade med budskap från vår övriga miljö, något man 
givetvis utnyttjar men också begränsas av i val av färg. I en skärmvisning bör 
man arbeta med ett urval färger och färgkombinationer som ges sina särskilda 
betydelser. Vid valet av färg bör man visserligen inte stirra sig blind på den 
typografiska aspekten, men det finns goda skäl att beakta den på ett tidigt 
stadium.  
 
Färgkoder kan användas effektivt för olika syften om de implementeras rätt. Att 
använda färger på rätt sätt inkluderar att betona, undertrycka eller framhäva 
information, att relatera områden av information med varandra och också 
separera olika typer av information. Med hjälp av färg kan man identifiera och 
kategorisera information, användaren kan med en snabb blick, t.ex. uppfatta alla 
röda objekt. Konsekvent användning av färger är en av nyckelfaktorerna till 
effektivitet.  Färger har olika kulturella betydelser allt efter historia, tradition 
och kultur. Därför är det viktigt att anpassa färganvändandet till den målgrupp 
som skall använda systemet. I västerlandet upplevs färger enligt en 
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undersökning som presenteras i Aaron Marcus bok, The ten commandments of 
color, figur5; [7] 
 
Färg  Betydelse  % associerade betydelser till färg 
Rött Stopp  100 % 

Varmt  94 % 
Fara  90 % 
 

Gult Varning   81 %  
 
Grönt Okej  99 % 

Ingen fara  61 % 
 
Blått  Kallt   96 % 
 

Figur 5 Tabellen visar hur försökspersoner har associerat en speciell färg, med en speciell innebörd. [7] 

3.2.4.1 Rollbaserad presentation 
Rollbaserad presentation bygger på att information som presenteras skall kunna 
anpassas för olika roller och situationer vilket gör att den information som ges är 
den informationen som anses nödvändig för en viss person i en viss situation 
därav inget överflöd. Viktigt är dock att inte bli för snäv med presentationen för 
att information inte ska gå förlorad. För att undvika detta krävs att utformningen 
är väl genomarbetad så att det är klart vilken information som är viktig 
respektive ej lika viktig för en specifik händelse eller person.  
 
I samband med Försvarets ledningssystem, där information i form av kartor med 
verksamhetssymboler presenteras och tolkas, kan rollbaserad information vara 
en stor hjälp. Utifrån gemensamma lägesbilder kan rollbaserade lägesbilder 
skapas genom att användare i en aktuell roll själv väljer de tjänster och den 
information som anses viktigt för att på så sätt skapa personliga system. 
Presentationen anpassas därigenom till användarens preferenser och den aktuella 
utrustningens möjligheter. Utifrån den rollbaserade informationen kan en 
gemensam lägesbild skapas för användaren.  
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4 Metod 
För att strukturera upp arbetets gång och utvecklingen av koncepten användes 
delar av metoden systematisk problembehandling. 

4.1 Systematisk problembehandling [11] 
Metoden, systematisk problembehandling, hjälper till att utforma arbetet på ett 
systematiskt och ordnat sätt. Därav kan ett bättre planerat arbete utföras som i 
sin tur leder till en förbättrad konceptutveckling anpassad efter uppgiftens 
problem och krav.    
 
Metoden består av ett antal steg att följa. Första steget är att skapa sig förståelse 
för projektet genom informationsinsamling. Teori samlas inom områden som 
anses vara relevanta för projektet. Problem formuleras, undersöks, analyseras 
och preciseras för att kunna gå vidare i konceptutvecklingen. Genom att söka 
och bedöma olika lösningar på problemen kan slutligt resultat tas fram. Metoder 
som ligger till grund för en bra konceptutveckling kan vara brainstorming, 
funktionslistning och kriteriebedömning. Alla dessa är metoder för att på ett 
strukturerat sätt komma fram till ett resultat. 
    
Brainstormning är en metod för att generera idéer. För att brainstorming ska ge 
ett bra resultat finns ett antal regler [11]; 

• Kritik är förbjudet 
• Stort antal idéer efterstävas  
• Hitta ovanliga idéer  
• Kombinera och komplettera idéer 

Viktigt är att alla idéer noteras och att alla inblandade kan se och kommentera 
dem för vidareutveckling.  
 
Genom att utvärdera viktighetsgraden hos såväl uttalade och tydliga behov som 
latenta behov kan funktionslista skapas. Listan visar i vilken ordning 
funktionerna bör prioriteras i konceptutvecklingen.  
 
För att kunna välja bland förslag och idéer som kommit fram under arbetets 
gång är kriteriebedömning eller kriterieviktning bra metoder. Metoderna hjälper 
till att göra konceptvalet mer strukturerat. Med effektivare beslutsfattande kan 
utvecklingen av produkten bli mer kundfokuserad samt konkurrenskraftig.  En 
princip som kan vara bra att tänka på vid val av koncept är [11]:   
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• Kom ihåg att målet är att välja det bästa konceptet, även om det inte finns 

bland de ursprungliga koncepten. Kombination och förbättring! 

4.2 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen delades upp i två separata delar. Första delen var en 
teoridel, där en litteraturstudie gjordes inom områden som ansågs relevanta för 
projektet.  
 
Andra delen i informationsinsamlingen var att få inblick i de problem som anses 
existera idag. Utvärdering gjordes av de nuvarande verksamhetssymbolerna 
genom intervjuer samt av tidiga versioner av koncept från projektet ”Dynamiska 
verksamhetssymboler”. Utvärderingarna utfördes för att kunna utforma förslag 
på nya koncept vilka skulle kunna ge mer nivåbaserad information till de olika 
ledningsnivåerna inom Försvarsmakten samt anpassas till vad som efterfrågas. 

4.2.1 Användarintervjuer: nuvarande verksamhetssymboler 
För att kunna identifiera brister hos dagens verksamhetssymboler samt se vilka 
förbättringar som skulle kunna vara möjliga, utvärderades dagens 
verksamhetssymboler genom intervjuer med personer som antingen är 
användare eller har använt symbolerna. 
 
Intervjuerna utfördes i samtalsform med diskussion om verksamhetssymboler 
inom Försvarsmakten. Den intervjuade framförde sina tankar om dagens 
verksamhetssymboler samt gav svar på vad som är efterfrågat och vad som kan 
anses relevant och inte relevant i samband med verksamhetssymboler. Samtal 
fördes med:  
 
Lenn Viberg är ingenjörsaspirant inom Försvarsmakten, utbildar sig till 
civilingenjör medieteknik med inriktning mot MDI (människa och dator 
interaktion) vid kungliga tekniska högskolan.;  
 
S. Anders Christensson är projektledare för STRATMAS projektet vid 
Försvarshögskolan (FHS), Institutionen för Krigsvetenskap, FoU divisionen. 
Han är tillika doktorand vid Kungl. Tekniska Högskolan, Institutionen för 
Numerisk Analys och Datalogi. Han var projektledare för projekt Aqua vid FHS 
och deluppfinnare av stereoskopisk visningsteknik för multipla vyer så väl som 
andra beslutsmiljöer för medicin och för militärt bruk. Han har en tilldelad 
chefspost inom Societal Dynamics Research Centre och han är en ledamot i 
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Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Tidigare anställd vid Försvarets 
Materielverk som projektledare for utveckling av forskningslaboratorier för 
ledningssystem.; 
 
Hans Jevrell, är reservofficer Örlkn., inriktning ytattack och ubåtsjakt. Han 
arbetade som officer inom marinen mellan 1987-1997. Han har både varit elev 
och arbetat vid försvarshögskolan. Mellan åren 2000-2003 arbetade han som IT 
arkitekt vid Cap Gemini för att sedan börja som projektingenjör inriktning 
systems engineering vid FMV. Ansvarig för Ledsyst T C2 där den tekniska 
grunden för det nätverksbaserade försvaret utformas.  
 
Det som framkom under samtalen är sammanfattat i avsnitt 4.3-4.4. 

4.2.2 Delkoncepten ”Dynamiska verksamhetssymboler”  
Koncept från ”Dynamiska verksamhetssymboler” bedömdes och jämfördes med 
utgångspunkt från kunskap samlad under arbetets gång samt utifrån de samtal 
som genomfördes. Utvärderingen, se avsnitt 4.4, har framförallt arbetats fram 
med hjälp av Lenn Viberg, vilket skedde löpande under arbetets första del. 
Koncepten kunde därigenom analyseras både ur ett generellt människa och dator 
perspektiv där teori och egna erfarenheter vägde tungt men även från ett direkt 
användande av koncepten i Försvaret. Även synpunkter från utvärderingen av 
dagens verksamhetssymboler är beaktade.  Koncepten som valdes ut som 
underlag för utvärdering var några av de tankar och idéer som projektet 
”Dynamiska verksamhetssymboler” tagit fram vid tidpunkten. 
 
Uppbyggnaden hos koncepten är att visa på de förmågor som finns inom ett 
område på ett dynamiskt sätt. Grundtecknet är utformat på ett flertal olika sätt, 
antingen genom staplar utformade för att visa på status för bestämda delar, 
direkta avbildningar samt schematiska symboler av fordon representerade i ett 
område, de olika koncepten från ”Dynamiska verksamhetssymboler” presenteras 
i figur 6. En textruta visar på ett exempel hur förmågor utformades. 
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 Förmågor 

 

 

 

Figur 6  Olika koncept på grundtecknet 
För att visa på de förmågor som kan användas inom ett område visar koncepten 
på två förslag. Det ena är genom ett flertal cirklar runt omkring grundtecknet, 
visas i figur 7. Cirklarna visar med hjälp av symboler vilka förmågor som kan 
användas. Om förmågorna inte används släcks de ner därav förstärks de 
förmågor som används för användaren vilket visas i figur 7. Det andra sättet, 
visar de förmågor som kan användas för ett specifikt grundtecken, genom 
symboler uppdelade i fyrkanter, se figur 7. När en förmåga används visas detta 
genom en animering där symbolen för förmågan rör på sig, figur 7. 
 Använd förmåga 

Förmågor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Använda förmågor 

 

Figur 7 Grundtecken med förmågor 

4.3 Utvärdering av dagens verksamhetssymboler 
Genom att samtala med de personer redogjordes för i avsnitt 4.2.1, som alla på 
ett eller annat sätt stött på dagens verksamhetssymboler kunde en bättre bild ges 
över vilka problem och svårigheter som ansågs existera. En sammanfattning av 
diskussionerna redovisas i avsnittet. Samtalen visade att det som efterfrågades 
av dagens verksamhetssymboler var ytterligare information samt specifika 
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detaljer om vad som pågår. Dagens verksamhetssymboler visar enormt mycket 
information, dock saknas idag ett smidigt sätt erhålla detaljerad information som 
syftar till olika nivåer inom Försvarsmakten. Grundtankarna bakom det 
symbolsystem som används idag är djupt rotat inom Försvaret, det är ett mycket 
välgenomtänkt och bearbetat system.  
 
Försvarets verksamhetssymboler ska kunna användas vid övningar och insatser i 
Sverige, därför är det viktigt att tänka på att inte göra nya symboler för 
avancerade, de måste vara enkla att förstå samtidigt som det ska vara enkelt att 
komma ihåg hur symbolsystemet är uppbyggt. Användare av 
verksamhetssymboler är utbildade för att använda symbolsystemet, framför allt 
inom sitt specifika område, dvs armén kan de symboler som syftar till armén 
men systemets uppbyggnad och grundtanke är samma för alla områden.  
 
Den Politisk–strategiska nivån visade sig i detta arbete vara oviktig eftersom 
Regeringens ansvar är ekonomiskt och har i dagens läge lite intresse om hur 
symbolerna ser ut.  
 
Hos den militär-strategiska nivån är det stora områden som är intressanta, inga 
detaljer. Här sker planering och ett syfte skapas. Viktigt är vad som finns i 
landet, vilka resurser som står till förfogande och var de behövs. Den militär-
strategiska nivån koncentrerar sig på helheten.  
 
Desto lägre ner i nivå hos Försvaret desto viktigare blir det med detaljerad 
information. Eftersom ledningsnivåer har en tendens att flyta samman, visade 
det sig vara svårt att direkt precisera vilken information som är viktigt för vilken 
nivå. Generellt kan sägas att ju lägre ledningsnivå desto mer detaljerad 
information är efterfrågat. Information som kan vara intressant för lägre 
ledningsnivåer är delar som: 

• Målet med uppgiften 
• Antal skadade 
• Antal döda 
• Status för rörliga delar 
• Detaljinformation om fordon och liknande 
• Position 
 

Dagens verksamhetssymboler är utformade för papperskartor vilket gör det lätt 
att byta mellan elektronisk display och papperskartor. Situationer där tekniken 
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inte fungerar som den ska eller display helt saknas måste därför också vägas in 
vid utformning av nya verksamhetssymboler.  

4.4 Utvärdering av ”Dynamiska verksamhetssymboler”  
Vid utvecklingen av ”Dynamiska verksamhetssymboler” togs inte hänsyn till 
någon form av nivåuppdelning. Koncepten lämpar sig bättre för lägre nivåer där 
detaljer är mer passande. Koncepten är tänkta att ge information på ett sätt som 
även en person ej utbildad inom Försvaret skulle kunna tyda.  
 
På de högre nivåerna där övergripande information om ett land eller delar av ett 
land är viktigast, kan koncepten uppfattas som allt för detaljerade och ingående. 
Behovet på högre nivåer är framför allt att kunna med hjälp av 
verksamhetssymbolerna avläsa vad som finns inom ett område, detaljerad 
information om vad som exakt används anses därför inte lika 
väsentligt här. Detta gör att schematiska eller direkt avbildade 
symboler upplevs allt för detaljerade 
för högre nivåer. Även för lägre nivåer 
kan dessa symboler vara svåra att 
använda på bra sätt på grund av den 
mängd olika symboler det skulle 
innebära. Figur 8 ger exempel på 
schematiska och direkt avbildande 
symboler utformade i projektet 
”Dynamiska verksamhetssymboler”.  
 
För de lägsta nivåerna är konceptens
Informationen är lättare att förstå och tyd
De förmågor och staplar som visas i k
läras in precis som med dagens ver
inlärnings tid för en novis kan bli av
symbolerna genom detta blir lättare att k
staplar användes för att visa på status fö
på lägre nivåer, visa information. Exem
”Dynamiska verksamhetssymboler”, so
visa på status genom staplar visas i figu
mycket på att användning och förståe
redan är känd som konventionella symb
läras in hos användaren är vad varje stap
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Figur 8 Exempel på schematisk samt direkt 
avbildande symboler
_____________________

 olika utformningar bättre anpassade. 
a, även för en person utanför Försvaret.  
oncepten måste även de 
ksamhetssymboler, men 
sevärt kortare samt att 
omma ihåg. Koncept där 
reföll vara ett bra sätt, att 
pel på koncept, från 
m utformats för att 
r 9.  Detta kan bero 
lse av statusstaplar 
oler vilket gör att det e
el representerar, inte h

ggren 
Figur 9 Exempel på 
användning av statusstaplar
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De animeringar som används i några av koncepten kan uppfattas som störande 
för ögats fokusering, framförallt i en stressad situation. Animeringar används för 
att visa på vilken förmåga som används inom ett förband eller liknande. I figur 

10 visas ett exempel på hur animering kunde se ut i projektet 
”Dynamiska verksamhetssymboler”. Den lilla masten ovan 
förmågorna snurrar för att visa att just den förmågan används.   För 
att minska distraherande moment och därav minska felkällor bör 
animeringar användas i en mycket begränsad skala. Koncept  

Figur 10 Exempel på 
animerad förmåga 

där förmågor som används visas genom att öka lite i storlek 
ger mindre risk för att ögat ska fokusera på fel område av 
visad karta.  

 
Koncepten är utformade för att användas på elektroniska displayer med en karta 
i bakgrunden. Vid utformningen togs ingen hänsyn till att det finns situationer 

ute i fält t.ex. tekniska fel, där papperskartor är ett måste.  
Detta gör det svårt att byta mellan dessa två medier eftersom 
symbolerna kan vara svåra att avbilda med penna på papper. 

Figur 11 presenterar ett koncept ur 
”Dynamiska verksamhetssymboler” som 
uppfattas som svårt att avbilda från 
elektronisk display till papperskarta. 

Förmågorna runt statusstaplarna är för plottriga och för detaljrika för att snabbt 
ritas ner på papper dock är statusstaplarna relativt lätta att avbilda.                                    

Figur 11 Exempel på symbol som kan vara 
svår att avbilda med penna på papper 

4.5 Idéverksamhet och Konceptframtagning 
Genom utvärdering av dagens verksamhetssymboler och verksamhetssymboler 
framtagna i projektet ”Dynamiska verksamhetssymboler” kunde brainstorming 
och idéverksamhet ta fart. Brainstorming användes för att skapa ett stort antal 
idéer med variation utan begränsningar. Utifrån detta skissades på förslag till 
nya koncept. En lista på de krav som kommit fram på verksamhetssymboler 
gjordes för att stapla upp viktiga krav. Det visade sig mer berättigat att skapa en 
lista på krav än på funktioner hos verksamhetssymboler.   
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4.5.1 Kravlista 
Från den insamlade kunskapen som kommit med arbetet genom teori, intervjuer 
och utvärderingar formulerades de krav som ansågs viktigast för användaren hos 
de nya konceptförslagen. Användaren förutsätts verka inom Försvaret; 
 
 
Huvudkrav: 

• Visa mycket relevant information för användaren, på liten plats  
 
Delkrav (delkraven bygger i viss mån upp huvudkravet hos 
verksamhetssymboler): 

• Vara lätt att förstå   
• Vara lätt att komma ihåg  

 
Stödkrav (fungerar mer som ett stöd för användaren än som ett krav för 
verksamhetssymboler): 

• Vara lätt att byta mellan pappers- och elektroniska kartor 
• Symbolsystemet skall ge nivåbaserat information 

4.6 Skisser 
När viktiga krav var fastställda och de första idéerna från brainstormingen 
sammanställda, började arbetet med att skissa på förlag till grundtecken och 
presentation av information. De första skissförslagen var inte tänkta som färdiga 
lösningar utan som underlag för vidare utveckling av idéer.  
 
Varje skissförslag är indelat i rutor som ska symbolisera elektronisk display. 
Genom användning av musens högra och/eller vänstra knappar kan mer 
detaljerad information ges. Hos de första skisserna börjar förslagen med dagens 
grundtecken i första rutan. Utvärderingen av dagens verksamhetssymboler 
visade på att ytterligare information var det som eftersträvades därför valdes att 
försöka bygga på det befintliga grundtecknet för att se om mer information 
kunde ges på ett lämpligt sätt. Med musens hjälp kan grundtecknet övergå i 
staplar som visar på status för dynamiska delar som skydd, bränsle och 
ammunition. För att visa en akut/krissituation blinkar den stapel där statusen är 
dålig. Vid lägre nivå kan ytterligare information ges genom en textruta till 
vänster på skärmen. Det är även möjligt att gå direkt från dagens grundsymbol 
till att visa textrutan. En textruta med mer detaljerad information återfinns även 
hos koncept i projektet ”Dynamiska verksamhetssymboler”.  
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Skissförslagen på grundtecknet är alla gjorda utifrån arméns kvadrat. Det går 
självklart att överföra till marinens cirklar eller flygets trianglar. Skissförslagen 
visades för examinator för att få synpunkter och åsikter för att kunna 
vidareutveckla skisserna till att leda fram till färdiga koncept.  

4.6.1 Urval av skisser 
De första skissförslagen bedömdes och utvärderades individuellt. För att 
utvärdera skissförslagen gjordes en kriteriebedömning.  De skisser som valdes ut 
för att arbeta vidare med ansågs bäst motsvara de krav som tidigare satts upp för 
symbolerna. Alla skissförslag bedömdes som likvärdiga till kravet att ”visa på 
relevant information på liten plats” då informationen som användaren erhåller 
från konceptförslagen är likvärdig. Att ”visa på relevant information” och kravet 
”lätt att komma ihåg” ansågs även svårbedömt och eftersom inga användartest 
utförs utgick kriteriebedömningen från resterande krav uppställda i kravlistan. 
Genom att ställa upp skissförslagen mot de kriterier som ställts kunde förslag 
väljas. I tabellen presenteras kriteriebedömningen, poängsumma och vilken 
bokstav som motsvarar kriterier visas nedan;  
 

Skissförslag/Kriterier A B C Total 
summa 

Uppföljning 

1 1 0 3 4 Nej
2 2 3 2 7 Kombinera
3.1 1 0 3 4 Nej
3.2 2 2 3 7 Gå vidare
4 2 2 4 7 Gå vidare
5 2 2 2 6 Nej
6 2 3 2 7 Kombinera

 
3=Skissförslaget uppfyller väl kriteriet  
2=Skissförslagen uppfyller tämligen väl kriteriet 
1=Konceptet uppfyller i ringa grad kriteriet 
0=Konceptet uppfyller ej kriteriet 

 
Högsta totalsumman är det skissförslag som bäst uppfyller de krav som ställts på 
verksamhetssymboler i rapporten.  
 
A=  Symbolerna ska vara lätta att förstå 
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B=  Symbolerna ska kunna användas såväl på papperskartor som på 
elektroniska displayer 

C= Symbolsystemet ska vara nivåuppdelat 
 
 
Vid första urvalet valdes de två koncept som ansågs bäst svara mot de kriterier 
som sattes och därmed erhöll högst poäng i bedömningen, skissförslag 3.2 och 
4. Skissförslag 2 och 6 fick samma poängsumma men ansågs vara liknande och 
kombinerades därför ihop till ett förslag.  Eftersom kriterierna var få vid 
bedömningen och resultatet blev ganska jämt, blev kombinationer av koncepten 
bra kompletteringar vilket gav fler idéer på koncept samt bättre utvecklade 
koncept. Till slutliga skissförlag gjordes även en kombination av de förslag som 
valts ut vid första urvalet. De tre skissförlagen fick bli de slutliga förslagen, som 
skulle komma att jobbas vidare med för att tillslut visualiseras på display.   
 
Skisser med direkta avbildningar och schematiska symboler bedömdes som 
svåra att efterlikna på papperskartor, därav fick dessa lägsta poäng i 
bedömningen. De förslag som saknade textrutor eller andra detaljerade 
förklaringar bedömdes även med låg poäng för kriteriet ”lätta att förstå”. De 
förslag som erhöll högst poäng hos kriteriet ”nivåbaserat” var de förslag som 
ansågs ge en bra och lättförståelig uppdelning av information.  
 
Utvärderingen visade att animeringar endast bör användas vid akuta situationer 
där uppmärksamhet är viktigt, därför valdes delar av skisser och förlag bort där 
animeringar ansågs var överflödiga.  
 
De slutliga skissförslagen presenteras nedan i figur 12; 
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Figur 12  Skisser                   
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5 Resultat 
De slutliga konceptförslagen arbetades fram för att redovisas som resultat av 
arbetet.  
 
Skissförslagen från andra urvalet visualiserades. För att tillhandahålla många 
idéer och förslag till vidareutveckling av symbolerna gestaltades skissförslagen 
från andra urvalet. Förslagen är inte skalenliga utan är endast till för att ge en 
bild av hur det skulle kunna se ut. För att tydliggöra symbolerna gjordes de 
stora, större än de skulle vara i verkligheten.  
 
Uppbyggnaden hos konceptförslagen är likartad, vilket gör att för 
vidareutveckling är det lätt att välja de delar som anses bäst från olika koncept 
för att sätta ihop till ett slutgiltigt förslag. Tanken hos konceptförslagen är att 
kunna visa på olika detaljerad information beroende av nivå. Förslagen är 
uppdelade i verksamhetssymbol och statusstaplar.  
 
Konceptförslagen och hur de fungerar presenteras nedan. En sammanfattande 
textruta som beskriver de viktigaste funktionerna hos koncepten, visas under 
förslagen. För att åskådliggöra de skillnader som varje nivå för med sig, 
beskrivs nivåskillnader i en lista innan varje konceptförslag.  
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5.1 Konceptförslag 1 
Konceptet visar på två alternativ för att genom textrutor visa ytterligare 
information. 
Konceptet är uppdelat i två nivåer, där nivå 2 ger textruta för vald 
verksamhetssymbol.  
 
Konceptet består av verksamhetssymboler utformade efter dagens grundtecken. 
Hos grundtecknet visas den riktning verksamheten är på väg igenom en svart pil. 
Omkring grundtecknet används statusstaplar för att visa på dynamiska delar som 

• Skydd/Ammunitionstillgång 
• Sjukvård 
• Bränsletillgång 

Färgen hos staplarna varierar beroende på statusen, svart färg är bra, vit färg 
betyder tom vilket tyder på dålig status. Genom att blinka visar statusstaplarna 
på extremt låg status hos just den stapeln. Detta gäller för alla konceptförlag.  
 
Sammanfattade beskrivning hos nivåer i konceptförslag 1:  
Nivå 1:  Grundtecken visas tillsammans med statusstaplar. 
Nivå 2, alternativ 1:  Valt grundtecken med respektive statusstaplar förstoras. 

Välja verksamhetssymbol görs med hjälp av musen. En 
textruta med ytterligare information visas vid högra delen 
av skärmen.  

Nivå 2, alternativ 2:  Valt grundtecken med respektive statusstaplar förstoras. 
Välja verksamhetssymbol görs med hjälp av musen. En 
textruta med ytterligare information visas vid vald 
verksamhetssymbol.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paula Ljunggren 
 



 
 

Resultat 
 
 
 

__

 
Nivå 1:  
Grundtecken visas tillsammans med statusstaplar, figur 13. Vid låg status 
blinkar den stapel som visar på den status som är låg.  
 

 
rslag 1, nivå 1  

 

Figur 13 Konceptfö

Vänster musknapp på en verksamhetssymbol: 
• växla mellan textruta eller utan 
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Nivå2, Alternativ 1: 
För att välja en verksamhetssymbol används musens pekare. När pekaren 
befinner sig över symbolen trycker användaren på musens vänstra knapp, vilket 
ger ytterligare information i en textruta på höger sidan av skärmen. För att visa 
på vilken verksamhetssymbol som är vald, förstoras den valda symbolen 
samtidigt som andra verksamhetssymboler på kartan förminskas lite, se figur 14.  
 
I koncept 2 och 3 har detta alternativt använts för att visa textruta på skärmen.  
 

 
Figur 14 Konceptförslag 1, alternativ 1, nivå 2  

Vänster musknapp på en verksamhetssymbol: 
• växla mellan textruta eller utan 
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Nivå2, Alternativ 2: 
Alternativ 2 fungerar på samma sätt som alternativ 1, skillnaden är att istället för 
textruta till höger på skärmen visas rutan vid den verksamhetssymbolen som är 
vald. Vilken information som ska vara med i rutan är föränderligt dvs. de delar 
som är med i rutan kan ändras beroende av vad som anses viktigt vid tillfället, se 
figur 15. 
 

 
Figur 15 Konceptförslag 1, alternativ 2, nivå 2  

Vänster musknapp på en verksamhetssymbol: 
• växla mellan textruta eller utan 
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5.2 Konceptförslag 2 
Konceptet är uppbyggt med tre olika nivåer, vilket ger möjlighet till varierande 
information beroende på vilka detaljer som efterfrågas.   
 
I konceptet kan man välja mellan att med musens högra knapp klicka på 
grundtecknet för att se textruta med fakta på skärmens högra sida (se koncept 1) 
eller med användning av musen vänstra knapp stega i nivåer för att ge ytterligare 
information som verksamhetens status. 
 
Sammanfattade beskrivning hos nivåer i konceptförslag 2:  
Nivå 1:  Endast grundtecken visas. 
Nivå 2:  Valt grundtecken förstoras. Välja verksamhetssymbol görs med hjälp 

av musen. Statusstaplar visas i det valda grundtecknet.  
Nivå 3:  Statusstaplar för det valda grundtecknet förstoras. En textruta med 

ytterligare information visas vid högra delen av skärmen. 
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Nivå 1: Endast grundtecken visas, figur 16. 
 

 
Figur 16 Konceptförslag 2, nivå 1  

 

Vänster musknapp på en verksamhetssymbol: 
• stegar ner i nivå för den valda verksamhetssymbolen 
• vid lägsta nivå ges första nivå 

 
Höger musknapp på en verksamhetssymbol: 

• växla mellan textruta eller utan i alla nivåer 
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Nivå 2: 
Då verksamhetssymbol väljs med musens vänstra knapp, förstoras tecknet en 
aning, grundtecknet fylls då av statusstaplar. För att välja en specifik symbol 
måste musens pekare vara på eller nära den symbol som ska väljas. 
Statusstaplarna ger information om delar som är mer dynamiska. Andra 
symboler som syns på kartan förändras inte. Vid val av ytterligare 
verksamhetssymbol stannar den först valda symbolen kvar i detta läge. Textruta 
kan erhållas genom att trycka på höger musknapp, se figur 17. 
 

 
Figur 17 Konceptförslag 2, nivå 2  

Vänster musknapp på en verksamhetssymbol: 
• stegar ner i nivå för den valda verksamhetssymbolen 
• vid lägsta nivå ges första nivå 

 
Höger musknapp på en verksamhetssymbol: 

• växla mellan textruta eller utan i alla nivåer 
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Nivå 3: 
För tydligare bild över status hos en viss verksamhetssymbol samt för att ge 
detaljerad information i en textruta till höger på bildskärmen används musens 
högra knapp varpå statusstaplarna tillsammans med symbolen förstoras och 
textrutan visas på skärmen.  
 
Genom att välja en annan verksamhetssymbol med höger musknapp ges textruta 
med information för vald symbol. Med vänster musknapp kan även här väljas att 
få fram statusstaplar för annan symbol än det valda. Valda symboler stannar 
kvar på den nivå de befinner sig om inget annat val görs för specifik 
verksamhetssymbol, se figur 18. 

 
Figur 18 Konceptförslag 2, nivå 3  

Vänster musknapp på en verksamhetssymbol: 
• stegar ner i nivå för den valda verksamhetssymbolen 
• vid lägsta nivå ges första nivå 

 
Höger musknapp på en verksamhetssymbol: 

• växla mellan textruta eller utan i alla nivåer 
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5.3 Konceptförslag 3 
I konceptförslag 3 presenteras statusstaplar utformade endast med två färger. 
Här används röd färg för att visa på låg status och grön färg på att visa på bra 
status. Koncepten kan byta mellan de båda statusstaplar så länge som det är 
konsekvent. Förslaget är en kombination av de tidigare konceptförslagen och 
fungerar på samma sätt som konceptförslag 2. Vilket betyder att det går att välja 
mellan att med musens högra knapp klicka på verksamhetssymbol för att endast 
se textruta med fakta på skärmens högra sida eller med användning av musen 
vänstra knapp stega i nivåer för att ge ytterligare information som statusstaplar. 
Från början visas verksamhetssymbol med statusstaplar.     
 
Sammanfattade beskrivning hos nivåer i konceptförslag 3:  
Nivå 1:  Grundtecken visas tillsammans med statusstaplar. 
Nivå 2: Valt grundtecken förminskas. Välja verksamhetssymbol görs med 

hjälp av musen. Statusstaplarna visas istället på grundtecknets plats. 
Grundtecknet visas till höger om statusstaplarna. En textruta med 
ytterligare information visas vid högra delen av skärmen.  

Nivå 3:  Statusstaplarna förstoras, förklarande text visas för varje statusstapel. 
En textruta med ytterligare information visas vid högra delen av 
skärmen. 
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Nivå 1:  
Grundtecken visas tillsammans med statusstaplar, figur 19. 
 

 
Figur 19 Konceptförslag 3, nivå 1  

Vänster musknapp på en verksamhetssymbol: 
• stegar ner i nivå för den valda verksamhetssymbolen 
• vid lägsta nivå ges första nivå 

 
Höger musknapp på en verksamhetssymbol: 

• växla mellan textruta eller utan i alla nivåer 
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Nivå 2: 
Genom att använda musens vänstra knapp förminskas verksamhetssymbolen 
samtidigt som statusstaplarna förstoras. Symbolen ligger kvar på höger sida om 
staplarna. På skärmens högra sida visas en textruta med detaljerad information. 
Precis som med koncept 2 kan nivå för respektive verksamhetssymbol väljas. 
Med höger musknapp ges textruta med detaljerad information, se figur 20.  
 

 
Figur 20 Konceptförslag 3, nivå 2  

Vänster musknapp på en verksamhetssymbol: 
• stegar ner i nivå för den valda verksamhetssymbolen 
• vid lägsta nivå ges första nivå 

 
Höger musknapp på en verksamhetssymbol: 

• växla mellan textruta eller utan i alla nivåer 
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Nivå 3: 
För att stega ner ytterligare en nivå används musens vänstra knapp. 
Statusstaplarna förstoras samtidigt som mer information om dessa tillkommer 
för att ge en klarare bild för användaren, se figur 21. 
  

 
Figur 21 Konceptförslag 3, nivå 3  

 Vänster musknapp på en verksamhetssymbol: 
• stegar ner i nivå för den valda verksamhetssymbolen 
• vid lägsta nivå ges första nivå 

 
Höger musknapp på en verksamhetssymbol: 

• växla mellan textruta eller utan i alla nivåer 

 
 
 
 
 
 
 
Staplarna hos konceptförslagen visar på status hos dynamiska delar. Det 
viktigaste är att det är bestämt vad de visar på innan de börjar användas för att 
budskapet ska vara klart och tydligt.  
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Detaljerad information ges genom användning av datormusen. Hos alla 
koncepten kan musen användas på flera sätt för att ge relevant information. 
Genom att använda musens vänstra knapp stegas användaren i nedstigande led 
för att erhålla mer detaljerad information. Med höger knapp ges textruta till 
höger på displayen.   
 

5.4 Fortsatt utveckling 
Koncepten presenterar förslag på hur verksamhetssymboler kan delas in i nivåer 
beroende på hur detaljerad information som efterfrågas. En utveckling kan vara 
att genom att markera ett område erhålla övergriplig information om det 
specifika området. Information som på ett bra sätt visar på vad som händer. 
Detta kan göras med hjälp av pilar som visar från var och hur allvarligt det anses 
vara. Även information om vilka förband inom ett visst område som samarbetar 
och hur, eller vilka förband som kan bidra med vad vid en akut situation kan 
vara tänkvärt att kunna visa på. Även här kan en textruta vara lämplig.  
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6 Diskussion 
Arbetet avslutades med en diskussion av arbetets process och utgång. 

6.1 Analys av koncepten utformade i arbetet 
Det visade sig genom utvärdering av dagens verksamhetssymboler att det som 
efterfrågades var ytterligare information för användaren. På de högre nivåerna, 
där detaljer ofta inte är lika viktigt som hos de lägre nivåerna, är dagens 
verksamhetssymboler mycket användbara. Därför bör detaljerad information 
riktas till de lägre nivåerna. Dock är gränserna mellan nivåerna luddiga och de 
flyter ofta in i varandra, även vilken information som är viktig för vem visade 
sig vara svårt att precisera. Genom den informationsinsamling som gjordes i 
början av arbetet och även under arbetets gång gavs kunskaper som kunde 
användas i arbetet vilket gjorde utvecklingen av koncepten bättre anpassad till 
vad som efterfrågades.  
 
De skissförlag som kom att bli slutligt resultat var de som ansågs bäst stämma 
överens med kunskap från informationsinsamlingen samt på ett enkelt sätt kunde 
ge olika detaljerad information beroende av nivå. Inga användartester har 
genomförts av koncepten utan endast analys och utvärdering, detta berodde 
mycket på att användartester skulle vara svåra och tidskrävande att genomföra i 
rätt situationer, för att ge ett användbart resultat. För vidareutveckling skulle 
användartester vara nödvändiga för att ge en uppfattning om hur koncepten 
upplevs, där konstruktiv kritik kan ges. Resultatet i rapporten bör därför ses som 
ett första steg, där nästa steg är användartester och förbättringar av de framtagna 
koncepten.  
 
Uppgiften bestod i att försöka dela upp systemet anpassat till olika 
ledningsnivåer inom Försvarsmakten, inga andra aktörer än utbildade personer 
inom Försvaret, antogs använda eller ha användning av symbolsystemet vilket 
gör att symbolsystemet kan uppfattas som svårtolkat för personer ej utbildade 
inom Försvaret.   
 
Utvecklingen av de nya symbolerna begränsades till att behålla de gamla 
grundtecknen för flyg, armén och marinen, dvs. triangel, fyrkant och cirkel, 
eftersom detta är konventionella symboler där en överenskommelse inom 
militären redan finns. Att skapa och sälja in nya tecken är svårt och 
tidskrävande. Tecknet går att använda för alla nivåer vilket är viktigt eftersom 
hela Försvaret skall kunna förstå varandra.  
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Tanken med koncepten, är att utifrån grundtecknet kunna ge mer detaljerad 
information beroende på vad som eftersöks. Verksamhetssymbolerna 
utformades för att kunna användas vid ledningssituationer. På en bildskärm 
vilket är en förhållandevis liten yta, ska en enorm mängd information visas, 
vilket gör det svårt att på högre nivåer använda tecken som bygger på direkt 
avbildning eftersom de inte innehåller tillräckligt med information. Det är även 
svårt att erhålla direkta avbildningar. Det blir ofta någon form av 
överenskommelse mellan användaren och skaparen. Därför fattades beslut om 
att använda konventionella/godtyckliga tecken för alla nivåer, dessa måste dock 
läras in av användaren. Inlärnings tid för dessa tecken kan bli lite längre än om 
symboliska eller direkt avbildande tecken används dock behöver användaren 
ofta en förklaring till även dessa tecken eftersom mängden grafiska symboler 
och symbolsystem är oändlig. Vid användning av godtyckliga tecken blir 
systemet unikt vilket gör att tecknen heller inte kan förväxlas med andra 
symbolsystem. I de utformade koncepten är det viktigt att tänka på att 
betydelsen för en ikon eller ett tecken alltid är densamma. 
 
Konceptens grundtecken består av många olika delar. För att användaren skall 
uppfatta delar som hör ihop placerades de sammanhörande objekten nära 
varandra. Ju närmare objekt är varandra desto sannolikare är det att de hör 
samman. Detta gör att statusstaplarna i koncepten borde uppfattas tillhöra rätt 
grundtecken. 
 
Koncepten skapade i arbetet bygger på en kombination av dagens 
verksamhetssymboler och delar från koncepten ”Dynamiska 
verksamhetssymboler”, vilket ansågs vara en bra lösning till det som 
efterfrågades av användarna. ”Dynamiska verksamhetssymboler” är väl 
utformade koncept som riktar sig till de lägsta nivåerna inom Försvarsmakten. 
Genom en kombination kunde de högre nivåerna fortfarande få den 
övergripande information som efterfrågades och på de lägre nivåerna kunde 
detaljinformation ges. Även det faktum att elektroniska system inte alltid är 
felfria har tagits hänsyn till. Genom att använda dagens verksamhetssymboler 
som är utformade för papperskartor är det lätt att byta mellan om det behövs. 
 
Staplarna använda i koncepten utformade i arbetet kan lätt visa på statusen. De 
kan på liten plats visa på mycket information vilket är verksamhetssymbolers 
viktigaste uppgift. Genom att böja stapeln ovanför grundtecknet är det naturlig 
att låta den representera skydd, eftersom stapeln på det viset uppfattas som att 
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den skyddar grundtecknet. Det antal staplar som används är anpassbart, i 
koncepten användes de till att representera skydd, sjukvård, bränsle – och 
ammunitionstillgång vilka ansågs vara dynamiska delar som enkelt gick att 
symbolisera och förstå med staplar. De färger som användes för staplarna utgår 
från hur färger upplevs och tolkas hos användaren. Färgerna kan ändras så länge 
användandet är konsekvent.  
 
För att utforma verksamhetssymboler som är anpassade till verkliga situationer 
var det viktigt att överväga stressens betydelse. Även om animeringar känns som 
ett bra hjälpmedel kan det verka motsatt. Animeringar drar blicken till sig vilket 
kan leda till en flackande blick som tappar fokus. Personer i akut stressade 
situationer kan reagera på många olika sätt. För att minimera risken för 
missuppfattningar och feltolkningar bör animeringar endast användas vid 
akuta/kris situationer där uppmärksamhet eftersträvas. Koncepten skapade i 
arbetet använder sig av animering endast vid akutsituation, där en stapel börjar 
blinka vid låg status, vilket gör att ögat direkt reagerar på animeringen och därav 
uppmärksammas situationen.    

6.2 Slutsatser 
Rapporten beskriver processen att utveckla förslag och idéer på nya 
verksamhetssymboler och nya sätt att presentera informationen på elektroniska 
displayer. Omfattande arbeten pågår parallellt för att se över det system som 
används inom NATO. Dock kan rapporten bidra som startsträcka för kommande 
projekt inom området.  
 
Ett stort problem var den mängd av information dagens verksamhetssymboler 
faktiskt visar på. Kunskapen från samtalen som utfördes under arbetets gång och 
kunskapen från teorin visade att en kombination av dagens 
verksamhetssymboler och delar av koncepten från ”Dynamiska 
verksamhetssymboler” var en bra lösning. 
 
Arbetets gång har fortskridigt smidigt genom att efterfrågningar på materiel till 
arbetet har smidigt kunna lösas för att då inte ta för mycket tid. Tack vare det 
har tidsplanen kunnat hållas. Önskvärt hade varit samtal med flera kunniga 
personer inom området, på grund av tidsbegränsningen och svårigheter med att 
få tag på personer var detta inte möjligt. Jag tror dock inte att detta hade 
påverkat resultatet i arbetet nämnvärt eftersom det visade sig vara tydligt vad 
som efterfrågades hos dagens verksamhetssymboler. Med fler personer hade 
emellertid en bredare bild kunnat ges av problemen och mer detaljerad 
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information om det som ansågs viktigt på varje ledningsnivå. För att få en ännu 
bättre bild av hur verksamhetssymbolerna används i verkligheten hade ett besök 
i en ledningscentral kunnat hjälpa.  
 
Resultatet av arbetet uppfyller de krav som definierades av FMV.  Förslag har 
tagits fram som visar på hur grundtecknet inom Försvarets verksamhetssymboler 
kan utformas för att ge mer dynamisk information. Resultatet visar även på hur 
information kan presenteras på olika nivåer.  

6.3 Fortsatt arbete 
Under arbetets gång har ytterligare moment växt fram vilka kan ses som 
vidareutveckling av uppgiften i denna rapport. Moment som skulle vara 
intressant att se en fortsättning med:  
 
För att arbetet skulle vara möjligt har endast grundtecknet inom Försvarets 
verksamhetssymboler behandlats, vilket är en liten del av hela systemet. Vidare 
arbete kan vara att se över hela systemet, ett måste innan modifieringar av 
dagens verksamhetssymboler görs. Diskussioner pågår om att byta den svenska 
symbolstandarden till den som används inom NATO, detta inom en snar 
framtid.   
 
Ytterligare bearbetning av presentation av informationen kan även vara att 
arbeta med användning av egna displayer i fält, för att kunna se detaljerade 
områden preciserade för individen. Även att se över om touch-screen är ett 
alternativ.  
 
Försvarets framtida uppgifter kommer till stor del bestå i att vara till hjälp vid 
olika typer av räddningsaktioner runt om landet som översvämningar. För detta 
gäller ett närmare samarbete med räddningstjänst och polis. Kan ett system 
anpassas till de nya rollerna? 
 
Med den nya ledningen i världen där terrorism blir mer vanligt kan en fråga som 
bör ställas i snar framtid vara hur kan terrorism symboliseras på världens 
ledningskartor?  
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6.4 Slutord  
Examensarbetet har genomförts på utsatt tid. Konceptförslag har tagits fram som 
med den teknik som finns idag är fullt möjliga att realiseras om detta skulle vara 
efterfrågat. Utvecklingen har utförts strukturerat och ordnat. Fokus och 
nytänkande har lagts på hur extra information ska visas. De framtagna 
koncepten i arbetet ger mer liv åt dagens verksamhetssymboler.   
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Uppgifter 
• Titta på området informationspresentation och semiotik. 

Grupper vs individer: är det någon skillnad på hur information bör 
presenteras? Presentationsytan: stor eller liten, egen eller gemensam. 

• Ta reda på vilken information som presenteras idag/man vill ha 
presenterad på de olika militära nivåerna 
1. Stridsteknisk 
2. Taktisk 
3. Operativ 
4. Strategisk 
Är det någon skillnad hos olika vapengrenar? 
Intervjuer med personer från de olika nivåerna? 

• Jämför de framtagna koncepten i Uppdraget ”Dynamiska 
Verksamhetssymboler” (de redan utformade koncepten). 

• Modifiera och ge förslag på nya sätt att presentera informationen. 
• Dokumentera arbetet (under arbetets gång). 

 
Handledare/kontaktperson på FMV: 
Lotta Ågren  
FMV 
KE SMART-lab 
115 88 Stockholm  
(besöksadr. Banérgatan 62) 
tel.08-782 48 83 
lotta.agren@fmv.se
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