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how to improve future data collections.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Hösten 2011 genomfördes en datainsamling i form av film- och skärminspelningar från 

tävlingen Scania Top Team med avsikten att studera datamaterialets innehåll ur ett 

användbarhetsperspektiv. Inspelningarna från tävlingen fångar serviceteknikernas arbete 

i en verkstadsmiljö där de med hjälp av de två IT-systemen SDP3 och Multi ska lösa ett 

problem. Datamängden är omfattande och när vi påbörjade vårt arbete var det inte 

förutbestämt hur materialet skulle behandlas. Därför inleddes studien med att skapa ett 

anpassat verktyg för att kunna analysera materialets innehåll utifrån våra 

frågeställningar. Vårt analysverkstyg består av aktivitetslistor, sekvensdiagram och 

tidsscheman. 

Intressanta aktiviteter, utifrån ett problemlösningsperspektiv, plockades ut från film- 

och skärminspelningarna och antecknades i vad vi kallat aktivitetslistor. Därefter har 

alla systeminteraktioner i aktivitetslistorna förts in i sekvensdiagram. Diagrammet ger 

en uppfattning om hur användaren rör sig i systemet under sin problemlösning och 

kunde därför användas för att utläsa vilken problemlösningsstrategi användaren har 

tillämpat. Aktiviteter som inte kunde kategoriseras som systeminteraktioner 

representerades i tidsscheman vilka ger en övergripande bild över hur serviceteknikerna 

interagerar med system samt utför kontroller på fordonet.   

Användbarheten hos systemen har utvärderats genom att jämföra de 

problemlösningsstrategier som serviceteknikerna uppvisar med deras framgång i 

problemlösningen, det vill säga hur många poäng de erhållit i tävlingen. Strategier för 

problemlösningen har hämtats från teorin.      

Med hjälp av analysverktyget samt problemlösningsstrategierna har vi kunnat göra en 

jämförande analys för att visa hur de två IT-systemen SDP3 och Multi stödjer de olika 

strategierna. Det har funnits intressanta skillnader i framgången mellan de olika 

strategierna i respektive system. Slutligen har vi gett rekommendationer för hur ett 

liknande material skulle kunna behandlas i framtiden.  
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Förord 
Examensarbetet avslutar civilingenjörsutbildningen System i Teknik och Samhälle och 

har utförts på avdelningen YSEV på Scania CV AB i Södertälje av Elin Johannesson 

och Maria Richard under våren 2012. 

Författarna vill tacka Scania, och främst YSEV, för möjligheten att få göra 

examensarbetet hos er. Vi har hela tiden blivit trevligt bemötta och arbetet har varit 

intressant och gett oss många nya erfarenheter. Vi vill framförallt tacka vår handledare 

Anna Swartling för stort engagemang och värdefull vägledning. Ett stort tack riktas 

även till Scania Top Team för ert bidrag till arbetet och övriga medarbetare på Scania 

som stöttat och delat med sig av sina kunskaper.    

Sist, men inte minst, vill vi också rikta ett varmt tack till vår ämnesgranskare Anders 

Jansson på Uppsala Universitet för allt ditt stöd.   

Elin Johannesson och Maria Richard 

Uppsala, augusti 2012  

 

 

  



iii 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning _________________________________________________________ 1 

2 Bakgrund ________________________________________________________ 2 

2.1 Scania _____________________________________________________________ 2 

2.2 Systemen __________________________________________________________ 2 
2.2.1 SDP3 ____________________________________________________________________ 2 
2.2.2 Multi ____________________________________________________________________ 3 

2.3 Scania Top Team ____________________________________________________ 4 
2.3.1 Lagen ___________________________________________________________________ 4 
2.3.2 Generellt om stationerna ___________________________________________________ 4 

2.4 Problemformulering __________________________________________________ 5 

2.5 Syfte och frågeställningar _____________________________________________ 5 

2.6 Disposition _________________________________________________________ 5 

3 Metod ___________________________________________________________ 6 

3.1 I förväg insamlat datamaterial _________________________________________ 6 
3.1.1 Datainsamling ____________________________________________________________ 6 
3.1.2 Urval ____________________________________________________________________ 6 
3.1.3 Bortfall __________________________________________________________________ 7 

3.2 Förstudie ___________________________________________________________ 7 
3.2.1 Utbildning _______________________________________________________________ 7 
3.2.2 Intervjuer ________________________________________________________________ 7 
3.2.3 Verkstadsbesök ___________________________________________________________ 7 

3.3 Etiska aspekter ______________________________________________________ 8 

3.4 Framtagning av analysverktyg __________________________________________ 8 
3.4.1 Metod för att utvinna data från händelser i användargränssnittet __________________ 9 

4 Analysverktyg____________________________________________________ 11 

4.1 Aktivitetslistor _____________________________________________________ 11 

4.2 Sekvensdiagram ____________________________________________________ 11 

4.3 Tidsscheman _______________________________________________________ 14 

5 Teori ___________________________________________________________ 16 

5.1 Problem och problemlösning __________________________________________ 16 

5.2 Hypotes vid problemlösning __________________________________________ 16 

5.3 Faktorer som försvårar problemlösningen _______________________________ 17 

5.4 Betydelsen av användbarhet i datorsystem ______________________________ 17 

5.5 Minne ____________________________________________________________ 17 

5.6 Hur tidigare kunskap påverkar problemlösning ___________________________ 18 

5.7 Problemlösningsstrategier ____________________________________________ 18 
5.7.1 Generate and test ________________________________________________________ 18 
5.7.2 Random search __________________________________________________________ 19 
5.7.3 Depth first search ________________________________________________________ 19 
5.7.4 Hill climbing och Means-ends Analysis ________________________________________ 19 
5.7.5 Med eller utan hypotes ____________________________________________________ 20 



iv 

 

6 Resultat och analys av problemlösningsstrategier ______________________ 21 

6.1 Problemlösningsstrategier station 3 ____________________________________ 21 

6.2 Problemlösningsstrategier station 4 ____________________________________ 28 

6.3 Problemlösningsstrategier station 5 ____________________________________ 35 

7 Analys av systemen _______________________________________________ 42 

7.1 SDP3 _____________________________________________________________ 43 

7.2 Multi _____________________________________________________________ 44 

8 Diskussion _______________________________________________________ 45 

8.1 Problemlösningsstrategier ____________________________________________ 45 

8.2 Problemlösningsstrategier utanför det teoretiska ramverket ________________ 46 

8.3 Faktorer som försvårar problemlösningen _______________________________ 46 

8.4 Minnet ___________________________________________________________ 47 

8.5 Tidigare kunskap ___________________________________________________ 47 

8.6 Kvalitetsanalys av analysverktyget _____________________________________ 48 

8.7 Kvalitetsanalys av analysverktygets applicering ___________________________ 48 
8.7.1 Validitet ________________________________________________________________ 48 
8.7.2 Reliabilitet ______________________________________________________________ 49 
8.7.3 Generaliserbarhet ________________________________________________________ 50 

8.8 Slutsatser _________________________________________________________ 50 
8.8.1 Vilken metod kan användas för att analysera filmmaterialet och skärminspelningarna? 50 
8.8.2 Hur väl stöttar systemen vald problemlösningsstrategi? _________________________ 50 

8.9 Rekommendationer för framtiden _____________________________________ 51 

Referenser __________________________________________________________ 53 

Appendix 1 __________________________________________________________ 55 

Appendix 2 __________________________________________________________ 84 

Appendix 3 __________________________________________________________ 90 

 

Samtliga figurer och tabeller är skapade av författarna om inget annat anges. 

  



v 

 

Begreppslista 
Aktivitetslista  En del av analysverktyget. De anteckningar som fördes då vi 

gick igenom datamaterialet. 

Avstickare En prickning i sekvensdiagrammet som inte ser ut att tillhöra 

det övriga mönstret. 

Datamaterial Film- och skärminspelningarna 

Filminspelningar En videoinspelning över hela verkstadsmiljön 

Huvudfunktion En flik under Elsystem i SDP3 eller någon utav de sju ikonerna 

i Multi.  

Multi Scania Multi, Scanias programvara för att hantera reservdelar, 

reservdelskatalogen och serviceinformation. 

SDP3 Scania Diagnos & Programmer 3, Scanias egen programvara 

för att diagnostisera individuella fordon samt göra vissa 

ändringar på fordonet. 

Sekvensdiagram En del av analysverktyget som använts för att illustrera 

systeminteraktion. Skapad utifrån aktivitetslista. 

Sekvenser Delar av sekvensdiagrammet som är extra intressanta för 

analysen. 

Servicetekniker I dagligt tal kallade mekaniker. 

Skärminspelningar Inspelad avbild av skärmen där alla interaktioner med systemet 

syns. Inkluderar även en inspelning med webbkamera som 

framför allt visar användarens ansikte. 

Standardtider En tidsangivelse i Multi. Tidsangivelsen är en riktlinje för hur 

lång tid det ska ta att reparera en viss komponent.  

Tidsschema En del av analysverktyget. Ett diagram som ger en helhetsbild 

över problemlösningen i verkstadsmiljön.  

Top Team Tävlingen Scania Top Team 
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1 Inledning  
Scania, tillverkare av lastbilar, bussar samt motorer, erbjuder kunden ett antal tjänster 

till sina produkter. Verkstadstjänsten är en sådan. Kunden kan vända sig till Scanias 

verkstäder för service rörande sitt fordon.  

Tänk dig att en lastbil rullar in på en utav Scanias verkstäder. Föraren, med andra ord 

kunden, har ytligt beskrivit problemet. Serviceteknikern tar sig an arbetet med att 

reparera fordonet. I verkstaden finns flera system vilka fungerar som ett stöd i 

serviceteknikerns arbete. Bland dessa finns SDP3 och Multi. SDP3 diagnostiserar felet 

på lastbilen och Multi innehåller reservdels- och serviceinformation. Med hjälp av 

programvaran SDP3, vilken kopplas till fordonet, kan servicetekniker läsa felkoder och 

börja analysera problemet för att ta reda på var felet sitter. Sedan används Multi för att 

finna relevant information om hur felet ska repareras samt vilka reservdelar som 

behövs.  

Scania är en av många arbetsplatser där tekniska hjälpmedel finns till för att underlätta 

och effektivisera utförandet av arbetsuppgifter. Detta ställer höga krav på 

användbarheten. Problemet som serviceteknikern ställs inför i exemplet ovan måste 

lösas på ett tideffektivt sätt eftersom det för kunden inte är önskvärt att ha ett 

stillastående fordon. Därför behöver Scanias IT-system i verkstaden stötta 

serviceteknikerns problemlösning. Oavsett hur tydligt eller otydligt problemet ter sig 

vara ska serviceteknikern finna en lösning, vilket ställer stora krav på systemstödet. 

Serviceteknikern, eller i det här fallet användaren, måste känna att denne inte behöver 

leta överallt i systemen i sin jakt på lösningen utan systemen ska hjälpa till att få fram 

rätt information. 

Därför är det intressant att undersöka användbarheten hos IT-systemen genom att titta 

på hur servicetekniker löser fordonsrelaterade problem med hjälp av Multi och SDP3. 

Användbarheten kan undersökas genom att först analysera vilka strategier som används 

i problemlösningen för att sedan sätta det i förhållande till hur väl de valda 

problemlösningsstrategierna stöds av respektive IT-system. Systemstödet bedöms 

utifrån relationen mellan strategi och framgång.   

För att kunna identifiera problemlösningsstrategierna har rapporten delats upp i två 

delar. Den första delen beskriver det analysverktyg som tagits fram för att kunna 

bearbeta det aktuella datamaterialet samt för att kunna identifiera strategierna. Den 

andra delen presenterar de problemlösningsstrategier som identifierats med hjälp av 

analysverktyget. Del två innehåller också en analys av hur de två IT-systemen SDP3 

och Multi stödjer de olika strategierna.  
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2 Bakgrund 
Kapitlet presenterar bakgrunden till examensarbetet. Här presenteras även syfte och 

frågeställningar samt upplägget för resterande kapitel.  

2.1 Scania 
Scania, med en ledande tillverkning av lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer, 

har en lång historia från 1891 då företaget grundades. Huvudkontoret är beläget i 

Sverige, Södertälje, men företaget är globalt med verksamhet i mer än 100 länder i 

Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien (Scania, 2012a; Scania, 2012b). 

På Scanias 1 500 serviceverkstäder belägna i 90 länder (Scania, 2012c) arbetar mer än 

14000 servicetekniker med tillsyn och reparation av fordon (Scania, 2012d).  

2.2 Systemen 

2.2.1 SDP3 
Scania Diagnos & Programmer 3, härefter kallat SDP3, är ett program som är utvecklat 

för att hjälpa till med felsökningar samt ombyggnationer av elsystemet i Scanias 

lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer. SDP3 hjälper även till vid justering av 

parametrar i fordonet. Scanias verkstäder använder SDP3 för att effektivisera arbetet 

med hjälp av felkoder som berättar vad som potentiellt är fel med fordonet. 

SDP3 innehåller tre huvudområden: Användarfunktioner, Elsystem och 

Produktinformation. Då tävlingsuppgifterna i Top Team enbart berör information under 

Elsystem, se figur 1, kommer endast det området att beskrivas. 

 

Figur 1: Print screen av systemet SDP3. Fliken Elsystem visas. Källa: SDP3 

Navigeringsträdet i SDP3 har en uppdelning som följer elsystemets uppbyggnad. 

Genom att öppna en nivå i navigationsträdet fås tillgång till ytterligare nivåer med 

liknande information. Systemet har totalt sex nivåer i navigeringsträdet med olika 

information om samma fordonskomponent. I och med att användaren byter nivå varierar 
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antalet aktiva flikar, härefter kallat huvudfunktioner (totalt sju stycken) vilket innebär 

att användaren kan komma åt olika typer av information och ändringar beroende på 

vilken nivå i systemet som är aktuell. Vilka huvudfunktioner som är aktiva på 

respektive nivå visas i tabell 1. Om användaren befinner sig på en nivå under en viss 

huvudfunktion men väljer att byta till en nivå där huvudfunktionen inte är tillgänglig 

navigeras användaren automatiskt till den närmast åt vänster tillgängliga 

huvudfunktionen för den valda nivån.  

Tabell 1: Aktiva huvudfunktioner (markerade med ett x) på respektive nivå i navigationsträdet 

Nivå/ 

Huvudfunktion 

Felkoder Beskrivning Kontroll Placering Komponenter Justering Kalibrering 

1 X       

2 X X      

3 X X  X X   

4 X X X   X X 

5 X       

6 X  X X X   

2.2.2 Multi 
Scania Multi, härefter kallat Multi, är ett program anpassat för verkstäder som hjälper 

användaren att hitta rätt reservdelar och serviceinformation för en specifik motor eller 

ett specifikt fordon. Multi kan även hjälpa till att ta fram standardtider
1
 och viss teknisk 

information som kan behövas som komplement till serviceinformationen. Användaren 

kan välja att filtrera informationen genom att söka på fordonstyp eller på 

fordonets/motorns unika chassinummer, vilket gör att användaren får unik information 

om det/n individuella fordonet/motorn. 

Navigeringsträdet ger en strukturerad uppdelning av all tekniskt information för 

fordonet. I navigeringsträdet, se figur 2, kan användaren välja mellan 20 stycken 

huvudgrupper som har tilldelats en rubrik. Exempelvis har huvudgrupp 10 rubriken 

bromsar. När användaren valt huvudgrupp visas ett varierat antal numrerade 

undergrupper. Siffran 30 representerar parkeringsbromskrets och användaren befinner 

sig då i 10-30. Den sista nivån i navigeringsträdet ger ytterligare detaljinformation.  

Huvudmenyn består av 20 stycken ikoner varav vi kategoriserar sju utav dessa som 

huvudfunktioner: Navigator, Chassi-/motordata, Reservdelar, Standardtider, 

Servicehandboken, Teknisk information samt Sök. En huvudfunktion väljs utifrån 

vilken typ av teknisk information som eftersöks såsom reservdelar, standardtid eller 

serviceinformation. I sökfunktionen kan användaren leta efter information i någon utav 

de tre huvudfunktionerna Reservdelar, Standardtider eller Servicehandboken genom att 

utföra en sökning på ett sökbegrepp. Användaren kan växla mellan huvudfunktioner och 

fortfarande befinna sig på samma ställe i navigeringsträdet och får då ta del av den nya 

huvudfunktionens information. Det gäller dock inte för alla huvudfunktioner som 

exempelvis Sök.    

                                                 
1
 Standardtid är en uppskattad tidsåtgång för att byta ut eller reparera en fordonskomponent.  
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Figur 2: Print screen av Scania Multi. Källa: Scania Multi 

2.3 Scania Top Team 
Scania Top Team, härefter benämnt som Top Team, är en varannan årlig tävling som 

anordnas av Scania där servicetekniker ska lösa verklighetstrogna uppgifter på tid i en 

fiktiv verkstadsmiljö. Tävlingen var ursprungligen begränsad till svenska verkstadsteam 

men har sedan några år tillbaka varit internationell. År 2011 deltog lag från 44 länder, 

vilket är ungefär hälften av de länder där Scania har verkstäder. Av dessa tog sig 10 lag 

till världsfinalen. 

Tävlingen fungerar som ett utbildningsforum (Veres, 2012). Genom Top Team 

uppmuntras personalens utveckling, både på individnivå och som lagspelare i ett 

fungerande team vilket ämnar bidra till ökad professionalism (Scania, 2010). 

2.3.1 Lagen  
Varje lag består av 3-5 servicetekniker från samma verkstad. Det är en fördel att vara 5 

stycken lagmedlemmar (Andersson, 2012; Veres, 2012) men enligt Veres (2012) vill 

inte arrangören begränsa tävlingen till de större verkstäderna. Även de mindre 

verkstäderna ska ha möjlighet att medverka. 

Lagens sammansättning varierar men vanligen består laget av flera servicetekniker och 

en reservdelsman. Det är även en fördel att ha en servicetekniker som är extra kunnig 

inom el och elektronik i laget (Andersson, 2012). Det är inte tillåtet att ha en lagmedlem 

med chefsposition (Veres, 2012). Dock får personer med specialistkunskaper medverka 

där det vanligaste expertområdet är just reservdelar (Andersson, 2012).   

2.3.2 Generellt om stationerna  
I världsfinalen år 2011 roterade de tävlande lagen mellan fem olika stationer. På fyra av 

stationerna fanns inplanterade fel i utrustningen och lagen tilldelades en 

uppgiftsformulering. Station 1 var enbart teoribaserad medan de övriga stationerna satte 

prov på både teoretiska och praktiska kunskaper. Hjälpmedel för att lösa uppgifterna var 

IT-systemen Multi och SDP3 samt relevanta arbetsverktyg för verkstaden.  



5 

 

Uppgifterna som ska lösas under Top Team ligger nära verkligheten och handlar om att 

upptäcka, analysera och reparera ett fel på fordonet. Arbetsprocessen skiljer sig dock 

eftersom serviceteknikerna vanligtvis inte arbetar i lag vid reparation eller underhåll av 

ett fordon. En annan skillnad är att problemlösningen på respektive station sker under 

tidspress där tidsramen är 20 minuter. Vinnaren är det lag som lyckas samla ihop mest 

poäng. Laget kan själva välja att avbryta tiden tidigare, vilket kan vara avgörande då 

poängen är lika hos flera lag. Enbart korrekta svar som finns nedskrivna på 

svarsformuläret ger poäng.  

2.4 Problemformulering 
Huvudmomentet i Top Team är att lösa fordonsrelaterade problem. I problemlösningen 

används två IT-system vars främsta syfte är att stötta problemlösningen. Därför är det 

intressant att studera serviceteknikernas arbete och systeminteraktionen i relation till 

problemlösningen. Genom att identifiera problemlösningsstrategier som 

serviceteknikerna tillämpar och sedan sätta dem i förhållande till framgången i 

problemlösningen kan användbarheten hos de två IT-systemen undersökas.  

2.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att studera serviceteknikernas problemlösning under Top 

Team och deras interaktion med Multi och SDP3. Undersökningen baseras på en stor 

mängd filmmaterial och skärminspelningar från världsfinalen 2011. Målet med 

examensarbetet är också att finna en analysmetod av datamaterialet för att undersöka 

hur användbara systemen är och hur väl de stödjer serviceteknikernas arbete. 

Examensarbetet har även för avsikt att tillhandahålla förslag på hur datainsamlingen kan 

förbättras. 

Examensarbetet ska besvara följande frågeställningar: 

 Vilken metod kan användas för att analysera materialet med film- och 

skärminspelningarna? 

 Hur väl stöttar systemen vald problemlösningsstrategi?  

2.6 Disposition  
Inledningsvis kommer den metod som har använts för att ta fram analysverktyget att 

förklaras (kapitel 3). Därefter följer den teori som beskriver analysverktyget, samt en 

grundlig förklaring av verktyget (kapitel 4). Sedan presenteras den problem- och 

problemlösningsteori som har använts (kapitel 5). I kapitel 6 appliceras 

problemlösningsstrategierna på de av analysverktyget framtagna sekvensdiagrammen. 

Vidare analyseras de framtagna strategierna systemvis i kapitel 7. I kapitel 8 presenteras 

en diskussion runt teorin samt en kvalitetsanalys av analysverktyget. Här diskuteras 

även problemlösningsstrategierna för respektive system och kapitlet avslutas med en 

rekommendation för framtiden.  
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3 Metod 
I kapitlet presenteras det använda datamaterialet samt den metod som har använts för 

att hitta ett lämpligt analysverktyg. Här presenteras även hur analysverktyget 

appliceras på datamaterialet. 

3.1 I förväg insamlat datamaterial 
Datamaterialet omfattar världsfinalen i Top Team som genomfördes under hösten 2011 

i Södertälje. Författarna har varken medverkat i några beslut kring datainsamlingen eller 

dess genomförande. Vi har därmed inte haft någon möjlighet att påverka datamaterialets 

innehåll eller tillvägagångssättet för datainsamlingen. 

3.1.1 Datainsamling 
Materialet hade i förväg samlats in med hjälp av två metoder: videokamera och 

programvaran Camtasia Studio.  

3.1.1.1 Videokamera 
För varje station finns en film över hela verkstadsmiljön. Vid två av de fyra stationerna 

har en person övervakat inspelningen för att ibland låta kameran följa personer som 

utför en aktivitet eftersom de annars skulle ha hamnat utanför bilden. På de övriga två 

stationerna står kameran på stativ och inspelningen är därför gjord utifrån samma vy 

under hela tävlingsmomentet.  

Inspelningarna ger en bra uppfattning om pågående aktiviteter i hela verkstadsmiljön 

under problemlösningen. Dock har inte alla aktiviteter fångats på filmerna eftersom 

lagmedlemmarna rör sig i hela verkstadsmiljön. Därav har filmerna inte alltid varit 

heltäckande med avseende på att se alla lagmedlemmars handlingar, framförallt vid 

fordonet.  

3.1.1.2 Programvara 
Interaktionen med de två systemen, Multi och SDP3, har loggats i form av 

skärminspelningar. Programvaran Camtasia Studio har använts för 

skärminspelningarna, som ger en inspelad avbild av skärmen där alla interaktioner med 

systemet syns. Skärminspelningarna inkluderar också ett fönster som visar händelser 

framför datorskärmen. Händelserna har spelats in av en webbkamera på datorskärmen. 

3.1.1.3 Ljudupptagning 
Ljudupptagning har gjorts under alla inspelningar. Inga externa mikrofoner har använts 

utan ljudet fångas upp i videokamerans mikrofon alternativt i datorernas inbyggda 

mikrofoner. Ljudkvalitén i inspelningarna varierar.  

3.1.2 Urval 
Datamaterialet består av inspelningar från två regionfinaler: Bryssel och Sao Paolo, 

samt världsfinalen i Södertälje. Materialet ifrån Bryssel är inte heltäckande och för att få 

ett mer homogent material samt för att få ner omfattningen något har vi begränsat 

urvalet till material insamlat från världsfinalen. Det motsvarar ungefär en tredjel av det 

totala materialet.  

Materialet innefattar inte några inspelningar från station 1 eftersom stationen testade 

serviceteknikernas teoretiska kunskaper utan hjälp av Multi och SDP3. 
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3.1.3 Bortfall 
På grund av tekniska problem saknas skärminspelningar från station 2 för den dator som 

primärt användes till SDP3. Därför har station 2 exkluderats från studien helt och hållet. 

Likaså fanns tekniska problem som orsakade bortfall även för Lag 9 på station 3 vid 

datorn avsedd för SDP3 samt båda datorerna för Lag 6 på station 5.  

3.2 Förstudie 
Syftet med förstudien var att få en förståelse för de aktuella systemen SDP3 och Multi, 

Top Team samt Scanias verksamhet. I förstudien ingick en första granskning av 

datamaterialet vilket gav en uppfattning om hur det kunde analyseras. Författarna 

medverkade också i en utbildning för de två systemen för att lättare kunna hantera 

datamaterialet. Intervjuer genomfördes med två domare/stationsansvariga i ett tidigt 

skede, vilket bidrog till en insikt i hur bedömningen av tävlingen gick till. En mer 

djupgående förståelse för tävlingens utformning och syfte erhölls under intervjun med 

Josef Veres, Top Team Manager. Därtill fick vi även möjligheten att göra ett 

verkstadsbesök för att få en bättre uppfattning om verkstadsmiljön.  

3.2.1 Utbildning 
För att få en djupare förståelse för de två system som serviceteknikerna använder i 

datamaterialet deltog författarna i en grundkurs i systemen för servicetekniker. Kursen 

utgjordes av en heldag för respektive system. Utbildningen gav en inblick i systemens 

uppbyggnad, en uppfattning om systemets tänka användning samt hur serviceteknikerna 

utför vissa handlingar i systemen. Därtill nyttjades en kortare e-learningkurs för SDP3.   

3.2.2 Intervjuer 
I ett tidigt skede genomfördes tre intervjuer. Florian Szabo och Anders Andersson, 

ansvariga för station 2 respektive station 3 under finalen i Top Team 2011, intervjuades 

enskilt. Författarna fick även möjligheten att genomföra en intervju med Josef Veres, 

Top Team Manager, som var huvudansvarig för Top Team 2011. 

Respektive intervju varade i cirka 45 minuter och var av semistrukturerad karaktär 

(Patel & Davidson, 2003). Inför intervjun utformades en frågemall för vilka frågor som 

skulle avhandlas under intervjun med respondenterna. Frågemallen var densamma i 

respektive intervju med Florian Szabo och Anders Andersson. De flesta frågorna var 

öppna och respondenterna fick ett stort svarsutrymme. Intervjuerna genomfördes till 

viss del standardiserat (Patel & Davidson, 2003). Frågorna var kategoriserade och 

intervjun formades efter varje frågekategori. Frågornas ordning och formulering 

ändrades utifrån respondentens svar. Ett antal frågor behövde aldrig ställas eftersom 

intervjupersonen besvarade frågan i anslutning till en annan fråga. Därtill tillkom frågor 

utifrån intervjuarnas egna funderingar. 

Intervjuerna med Florian Szabo och Anders Andersson gav information om hur 

stationerna bedömdes, stationernas uppbyggnad, uppgiftens karaktär på respektive 

station samt lagens problemlösning. Informationen var övergripande för samtliga 

stationer. Josef Veres kunde ge en mer övergripande beskrivning av tävlingen. Tack 

vare respondenternas svar erhölls en helhetsbild av Top Team.   

3.2.3 Verkstadsbesök 
Scania har inom sin avdelning för forskning och utveckling en egen fordonsverkstad. 

Den fungerar på många sätt som en riktig verkstad med anställda servicetekniker och de 
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arbetar både gentemot Scania internt och externa kunder. Verkstaden fokuserar 

framförallt på underhåll av nyligen framtagna bilar som Scania har för att undersöka om 

det finns några tydliga fel hos den nya produkten. Under verkstadsbesöket träffade vi 

Tony Jergelind för en rundvandring samt ett informationssamtal om arbetet i 

verkstaden. Besöket gav ett helhetsperspektiv av serviceteknikernas arbetsmiljö. Genom 

att utforska miljön i vilken serviceteknikerna arbetar ökade förståelsen för de aktiviteter 

som ingår i det reparationsarbete som serviceteknikerna utför. 

3.3 Etiska aspekter  
Patel och Davidson (2003) skriver att det finns några viktiga aspekter som bör tas i 

beaktning vid intervjuer. Syftet med intervjun måste klargöras för respondenten vilket 

vi gjorde inför våra intervjuer. Vi förklarade också hur informationen skulle användas 

och på vilket sätt den var betydelsefull för oss vilken är en annan viktig aspekt enligt 

Patel och Davidson (2003).  

Datamaterialet är konfidentiellt och därav har alla studerade lag i Top Team 

anonymiserats så att det inte går att härleda några analytiska resultat till ett specifikt 

land eller ens en deltagare. Därför finns inga lagnamn, länder eller personbeskrivningar 

angivna någonstans i rapporten. Lagen har istället tilldelats en siffra från 1-10 och 

omnämns som Lag 1 till och med Lag 10. Siffertilldelningen har skett slumpmässigt och 

har alltså inte gjorts i bokstavsordning eller startordning.   

Lagens resultat, det vill säga hur mycket poäng de erhållit för respektive uppgift, finns 

inte angivet i uppsatsen på grund av att informationen är konfidentiell. Det finns heller 

inga detaljerade uppgiftsbeskrivningar.   

3.4 Framtagning av analysverktyg 
Datamaterialets karaktär ställde oss inför en situation som krävde att vi var tvungna att 

själva omvandla synliga interaktioner i systemet till rådata. Sökningar efter 

metodbeskrivningar i litteratur och andra liknande undersökningar påbörjades för att få 

en uppfattning om lämpligt tillvägagångssätt.  

De metodbeskrivningar som påträffades var ofta anpassade till en mindre mängd data. 

Dessutom beskrevs vanligen hur arbetet med systeminteraktioner kan utföras då rådata 

samlats in med hjälp av programvara som registrerar interaktionerna. Datautvinning
2
 

var en metod som bedömdes vara intressant men inte tillämpbar på just detta material.  

Inom användbarhetsområdet finns mycket information om hur ett systems användbarhet 

kan utvärderas men även här fanns inget angreppssätt som var applicerbart på vårt 

datamaterial. Den främsta anledningen var att materialets innehåll redan var 

förutbestämt.    

Med fokus på att omvandla informationen i materialet från en abstrakt nivå till en 

konkret eftersöktes ett sätt att göra en illustration av systemen som på ett överskådligt 

sätt visar intressanta aktiviteter. En metodik som kunde användas för att omvandla data 

från en abstrakt nivå till en konkret nivå påträffades i en artikel av Hilbert och Redmiles 

                                                 
2
 Datautvinning, sökning och extraktion av meningsfulla samband i stora mängder data. Metoderna, som 

ofta handlar om mönsterigenkänning och maskinlärande, hämtas från gränsområdena mellan statistik och 

datavetenskap (NE 2012). 
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(2000). Inspiration hämtades från Vicente (1999) som i tabellform illustrerar stora 

komplexa system.  

Målsättningen var att göra en statistisk analys på våra data som framställdes ur 

datamaterialet. Möjligheten att göra en sådan analys utforskades med hjälp från vår 

handledare på Scania. Den statistiska analys som genomfördes var en multipel 

regressionsanalys med dummyvariabler
3
 men dessvärre erhölls inga signifikanta värden. 

Därför var den inte meningsfull för analysen.    

3.4.1 Metod för att utvinna data från händelser i användargränssnittet 
Hilbert och Redmiles (2000) använder sig av en metod för att utvinna intressant data ur 

vad de kallar UI events
4
, alltså olika dokumentationer som visar användarens 

interaktion med systemet. I deras beskrivning av UI events ingår bland annat filmklipp 

och dataloggar. Hilbert och Redmiles (2000) beskriver hur de med hjälp av tre steg 

utvinner den för analysen intressanta informationen, för att sedan kunna göra en 

jämförande analys, trots att informationen ibland kommer från olika slags 

dokumentationstyper. De tre steg som nämns av Hilbert och Redmiles (2000) är: 

selection, abstraction och recoding.  

Selection: De, för analysen, intressanta händelserna filtreras ut från de ointressanta 

händelserna. Vilka händelser som filtreras ut bestäms i förväg och samma händelser 

filtreras ut om olika former av UI events behandlas.  

Abstraction: De viktiga händelserna, vilka sorterats ut i det föregående steget selection, 

kategoriseras för att skapa information som ligger på den nivå som analysen är tänkt att 

behandla. Vid analys av filmklipp och skärminspelningar eftersöks oftast inte 

information på en lägre nivå, exempelvis ögonrörelser, utan snarare konkreta händelser 

såsom de steg användaren tar i systemet, till exempel knapptryck.  

Recoding: Nya sekvenser skapas av den information som togs fram i de tidigare stegen 

selection och abstraction. Dessa sekvenser är avsedda att kunna jämföras och analyseras 

mot varandra och följer därför en viss standard. Sekvenserna består av flera händelser i 

följd som på något sätt tycks ha ett samband. 

3.4.1.1 Applicering av metod på datamaterialet 
Vi har applicerat ovanstående steg från Hilbert och Redmiles (2000) på datamaterialet 

och systemen. 

Selekteringen började med att vi överförde datamaterialet till en sammanfattande 

punktlista över deras agerande, härefter kallad aktivitetslista. Därefter gjorde vi en 

grundlig genomgång av de aktiviteter som går att genomföra i de två systemen och tog 

fram en tabell för respektive system. För att kunna få en helhetsuppfattning om lagens 

problemlösningar inkluderades även funktioner såsom fordonet, människan (övriga 

lagmedlemmar), papper (när användaren antecknar) samt övergångar mellan Multi och 

SDP3. Tabellerna utformades för att likna varandra, med huvudfunktioner vågrätt och 

aktiviteter lodrätt vilket underlättar för en snabb förståelse om hur tabellerna fungerar. 

                                                 
3
 För information och förklaring kring multipel regression samt dummyvariabler hänvisar vi till: 

http://www.blackwellpublishing.com/content/bpl_images/content_store/sample_chapter/1405134909/140

5134909_4_002.pdf, hämtad 2012-08-10 

4
 Förkortning för engelskans User Interface Events, alltså händelser i användargränssnittet. 
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Vi gick sedan igenom datamaterialet igen och kompletterade aktivitetslistorna över 

lagens aktiviteter i respektive system med avseende på tabellerna. Fokus låg då på 

interaktionen med systemet, till exempel knapptryckningar och olika slags sökningar. 

Information som var irrelevant för analysen filtrerades bort. Det fanns också företeelser 

utanför systeminteraktionen som var relevanta och de fördes in i aktivitetslistorna. 

Lagens systeminteraktion och till viss del även andra aktiviteter i verkstadsmiljön fördes 

in i tabellerna för respektive system. Denna abstrahering skapade en bättre överblick om 

vad som pågick under problemlösningen samt vilka aktiviteter som var mest 

förekommande. 

Slutligen omkodade vi informationen i det tidigare steget genom att överföra tabellerna 

till vad vi kallar sekvensdiagram för att på så sätt bättre kunna studera lagens 

aktivitetsmönster. Med hänsyn till tabellerna, som skapats med hjälp av 

aktivitetslistorna från filmer och skärminspelningar, gick det att urskilja de mest 

förekommande aktiviteterna som sker i systemens huvudfunktioner. Eftersom syftet 

med sekvensdiagrammen var att illustrera interaktionen med systemen förbisågs alla 

aktiviteter i tabellerna som inte kunde skildras som systeminteraktioner. Därmed blev 

lagens aktiviteter i systemet mer överskådliga och interaktionen med systemet kunde 

synliggöras som en del av problemlösningen. Kategoriseras   
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4 Analysverktyg 
I följande kapitel presenteras hur det slutgiltiga analysverktyget ser ut och hur det ska 

tolkas. Till tidigare presenterade delar i metodavsnittet tillkommer även ett tidsschema 

för att skapa en övergripande uppfattning om serviceteknikernas arbete i 

verkstadsmiljön. 

4.1 Aktivitetslistor 
Aktivitetslistorna innehåller alla systeminteraktioner och övriga intressanta aktiviteter 

under problemlösningen. För varje station finns det en aktivitetslista för respektive 

system och lag. Aktiviteterna och interaktionerna beskrivs som kortfattade meningar 

eller i punktform och har legat till grund för utformningen av sekvensdiagrammen, ett 

exempel återfinns i appendix 3.    

4.2 Sekvensdiagram 
Sekvensdiagrammen skapades i Excel och illustrerar användarnas systeminteraktioner 

för respektive system. De finns stora likheter mellan sekvensdiagrammen för SDP3 och 

Multi där utvalda huvudfunktioner återfinns på den vågrätta axeln och aktiviteter på den 

lodräta axeln. De utvalda huvudfunktionerna förekommer alltid i samma ordning 

oavsett om lagen besöker dem eller ej. I vissa fall besöker lagen även andra funktioner, 

huvudfunktioner samt andra delar av systemet. Då dessa förekom i problemlösningen 

har funktionen/huvudfunktionen/delsystemet placerats till höger om de utvalda 

huvudfunktionerna.   

De aktiviteter som valdes ut skiljer sig åt mellan de två systemen. De aktiviteter som 

användes frekvent och var viktiga i problemlösningen ansågs extra intressanta. För 

Multi var dessa: Byte huvudfunktion, Sökning och Välj avsnitt. Ett exempel på ett 

sekvensdiagram för Multi kan ses i figur 3. För SDP3 valdes: Byta huvudfunktion, Välj 

nivå/slutnivå och Ej vid dator/Multi ut. Alla andra aktiviteter i systemet hamnar i 

Övriga aktiviteter. Ett exempel på ett sekvensdiagram för SDP3 kan ses i figur 4.  

En interaktion med systemet, det vill säga en aktivitet, prickas i sekvensdiagrammet. 

Prickningen görs med en inringad siffra. Om aktiviteten inträffar flera gånger i följd har 

siffran fått en stjärna (*) för att belysa upprepningen. Antalet upprepningar kan utläsas i 

tabellen under sekvensdiagrammet.  

I de fall då aktiviteten har en avvikelse, till exempel om ett av systemen slutar att 

fungera, finns en kommentar som ger en förklaring till avvikelsen. Siffran för den 

avvikande aktiviteten har då markerats med ett takliknande tecken (^).  

För att lättare kunna följa interaktionen i systemet har siffrorna sammanlänkats med 

pilar. På så sätt kan läsaren lätt följa med och förstå hur användaren har rört sig genom 

systemet.  

För att ytterligare förtydliga användningen har siffrorna fått en färgmarkering runt sig. 

Markeringarnas olika färger visar på vad som har hänt i just den aktiviteten. 

Färgkodningen har gjorts med färgerna röd, gul, grön och svart.  

Röd markering: Aktiviteter som användaren tycks avbryta får en röd markering. 

Markeringen runt ett huvudfunktionsbyte där användaren inte aktivt tar del av någon 

ytterligare information i huvudfunktionen får även den färgen röd. Likaså en sökning i 
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Multi där användaren öppnar sökfunktionen men stänger den innan en sökning görs 

tilldelas en röd markering.   

Gul markering tilldelas om användaren påbörjar en handling genom att göra ett aktivt 

val men avbryter den påbörjade handlingen. Aktiviteter i funktionerna Välj avsnitt/Välj 

nivå blir gula om de inte efterföljs av en Övrig aktivitet i samma huvudfunktion 

eftersom användaren då enbart valt avsnitt/nivå men bestämmer sig för att gå vidare. En 

sökning i Multi blir gul om den inte resulterar i en sökträff eller om användaren inte 

väljer någon sökträff. Likaså är en sökning på huvudfunktionen Chassi-/motordata i 

Multi också gul om användaren inte direkt tillgodogör sig informationen där.  

Gröna markeringar innebär att användaren fullföljer sin handling. I Multi blir ett byte 

av huvudfunktion grönt enbart om den efterföljs av en sökning i samma huvudfunktion 

eftersom användarens avsikt med huvudfunktionsbytet troligen är att komma rätt i 

sökningen
5
. En grön sökning indikerar att användaren väljer en sökträff alternativt 

tillgodogör sig informationen som visas efter genomförd sökning. Det sistnämnda 

alternativet gäller dock enbart på huvudfunktionen Chassi-/motordata. Aktiviteterna 

Välj avsnitt/slutnivå erhåller den gröna färgen om den efterföljs av en övrig aktivitet i 

samma huvudfunktion. 

Ett nivåbyte i SDP3 kan bli grönt trots att det efterföljs av en aktivitet i en annan 

huvudfunktion. Detta på grund av att alla huvudfunktioner i SDP3 inte är aktiva på alla 

nivåer. Syftet med ett nivåbyte kan således vara att aktivera en tidigare oåtkomlig 

huvudfunktion och vid sådana tillfällen får nivåbytet en grön markering. 

Svart markering är endast aktuell för sekvensdiagrammen över SDP3. Den svarta 

markeringen visar att användaren har lämnat datorn alternativt bytt system till Multi. 

Till de svarta markeringarna förekommer alltid en kommentar som redogör för vad 

bytet gäller.  

                                                 
5
 Sökningen kan göras i någon utav de tre huvudfunktionerna reservdelar, standardtider och 

servicehandboken. Det finns två sätt som användaren kan välja vilken huvudfunktion som sökningen ska 

göras i. Det första alternativet är att användaren väljer huvudfunktion innan sökfunktionen öppnas. Det 

andra alternativet är att välja huvudfunktion via flikarna i sökfunktionen. 



13 

 

 

Figur 3: Exempel på sekvensdiagram för Multi. Tillhör Lag 10 på station 3. 

 

Figur 4: Exempel på sekvensdiagram för SDP3. Tillhör Lag 2 på station 5. 
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4.3 Tidsscheman 
Tidsscheman skapades i Excel och syftar främst till att illustrera hur ett lag disponerar 

sin tid mellan de båda systemen och fordonet. Det ger därmed en bild av hur 

serviceteknikerna arbetar i verkstadsmiljön vilket kan ses som ett komplext system. I 

tidsschemana visas också andra faktorer som kan påverka framgången i 

problemlösningen: personbyte, time out och antalet gånger en lagmedlem antecknar.  

Ett personbyte innebör byte av användare. En time out inträffar om laget tillfälligt 

stoppar tiden för att fråga något eller för att systemen inte svarar. 

Interaktion med systemet illustreras av en linje i raden för det berörda systemet där 

linjens färg indikerar vilken dator som används. Varje tidsschema innehåller tre rader 

som representerar Multi, SDP3 och det aktuella fordonet. En linje, vars färg är orange, 

kan förekomma på två rader eftersom både SDP3 och Multi var tillgängligt på dator 1. 

En kolumn i tidsschemat motsvarar en minut. Läsaren kan själv betrakta tidsschemat i 

figur 5. En utförlig förklaring av symbolerna i tidsschemana återfinns i tabell 2. Alla 

tidsscheman presenteras i appendix 2.    

I tidsschemana syns inte hur många lagmedlemmar som befinner sig vid respektive 

område eftersom fokus har varit att illustrera på vilket sätt de använder fordonet, Multi 

samt SDP3 i sin problemlösning. Förutom antalet lagmedlemmar visas inte heller 

längden på en time out. Anledningen till att längden inte redovisas är för att avbrottet i 

sig är intressant snarare än varaktigheten. Time out utmärks med en röd pil i 

tidsschemat. 

Ytterligare en faktor som inte redovisas är när användaren sitter vid en dator utan att 

använda systemet. Det är svårt att dra gränsen för hur länge en användare kan sitta vid 

datorn utan att det uppfattas som en interaktion. Dessutom har vissa aktiviteter varit 

svåra att iaktta, som när användaren skriver eller läser på skärmen. Med anledning av 

detta har författarna valt att inte skilja på användning av system eller endast sitta vid 

datorn. Inte heller personbyte vid fordonet illustreras då det kan vara många personer 

vid fordonet samtidigt och som dessutom utför olika aktiviteter. 

 

Tabell 2: Tolkningshjälp tidsschema 

Symbol Förklaring 

Lila bock  Personbyte i Multi/SDP3 

Röd pil Time out 

Svart lodrätt streck Lagmedlem antecknar 

Linje 

 

Fordon (blå) 

Interaktion med dator 1 (orange) 

Interaktion med dator 2 (grön) 

Programmet är igång men obrukbart (svart) 
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Figur 5: Exempel på tidsschema. Tillhör Lag 5 på station 3.  
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5 Teori 
I kapitlet presenteras en förklaring på begreppen problem och problemlösning samt 

teori kring detta. Här presenteras även specifika problemlösningsstrategier. 

5.1 Problem och problemlösning 
Gemensamt för alla problem är tre komponenter: initialtillstånd, mål samt möjliga 

sökvägar från initialtillståndet till målet. Ett problem uppstår då det, för problemlösaren, 

är oklart hur målet ska uppfyllas från det nuvarande tillståndet (Tabatabai & Shore, 

2005). 

Problemlösning är en kognitiv
6
 process som samverkar med flera utav människans 

kognitiva förmågor såsom sökning, inlärning, beslutsfattning och analyserande (Wang 

& Chiew, 2008). Ett problem löses genom ett antal operationer eller handlingar som 

leder fram till målet. Problemlösningen inträder då vägen dit inte är uppenbar 

(Tabatabai & Shore, 2005). Därför behöver problemlösaren söka i problemrymden, det 

vill säga bland alla möjliga vägar som leder från det ursprungliga tillståndet till målet, 

efter en lösning (Eysenck & Keane, 2005; Woolfolck et al., 2008). 

Tillvägagångssättet för att finna en lösning beror på problemlösarens mentala 

representation av problemet och vilka mål som ställs upp (Woolfolk et al., 2008). 

Genom att omstrukturera problemrepresentationen kan en lösning erhållas som 

problemlösaren inte hade kunnat tillgodogöra sig annars (Goldstein, 2008).  

Om problemet presenteras på ett sådant sätt att det direkt aktiverar en lösning kan 

problemlösningen anses vara klar. Lösningen till det aktuella problemet känns igen i 

skuggan av ett tidigare problem för vilket en lösning redan erhållits. Detta kallas 

Schema-driven problemlösning. I en sådan situation aktiveras ett schema vilket är en 

mental representation av organiserad kunskap relaterat till den aktuella problemtypen 

(Gick, 1986; Woolfolk et al., 2008). 

I de fall då en lösning inte går att finna genom scheman används förfarandet Search-

based route. Som namnet antyder är detta en sökstrategi (Gick, 1986; Woolfolk et al., 

2008) som kräver en sökning i problemrymden innan handlingar mot en lösning kan 

utföras. Problemlösningen kan också ske genom analogier, vilket innebär att ett 

referensproblem vars struktur har likheter med det aktuella problemet, används i 

sökandet efter en lösning. Med andra ord utnyttjar problemlösaren likheter mellan en 

tidigare upplevd situation samt den nuvarande situationen och begränsar därmed sin 

sökning (Eysenck & Keane, 2005; Woolfolk et al., 2008). Användning av heuristiker är 

en annan metod som kan användas i problemlösningen (Eysenck & Keane, 2005; 

Goldstein, 2008). En heuristik är en tumregel, det vill säga en allmän riktlinje som 

används i specifika situationer för att analysera problemet (Goldstein, 2008).  

5.2 Hypotes vid problemlösning 
En hypotes är en prediktion rörande ett fenomen (Passer et al., 2009). Hypotesen 

formuleras utifrån observerad data och kan genom ett anpassat experiment testas och på 

så sätt falsifieras eller verifieras. Om den ursprungliga hypotesen falsifieras kan testerna 

ge ytterligare information som leder fram till nya hypoteser (Eysench & Keane, 2005; 

                                                 
6
 Avser kognition, det vill säga de tankefunktioner som hjälper till att hantera information och kunskap 

(NE 2012) .  
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Chi & Glaser, 1985). Att ställa en hypotes är ofta effektivt när problemet har en praktisk 

karaktär (Hayes, 1989). 

5.3 Faktorer som försvårar problemlösningen 
Enligt Wang och Chiew (2008) finns det ett antal faktorer som försvårar 

problemlösningsprocessen, exempelvis om problemlösaren applicerar en olämplig 

metod på ett nytt problem trots att det finns en enklare lösning. En faktor som Wang och 

Chiew (2008) kallar mental set.  

En annan faktor är vad Wang och Chiew (2008) kallar metakognition. Med 

metakognition menas vår ”medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har” 

(Lundberg, 2012). Det innebär att problemlösningen, som är en kognitiv process, kräver 

andra kognitiva processer. Med andra ord handlar det om att i 

problemlösningsprocessen kunna vara medveten om och bedöma sin problemlösning 

vilket i sin tur kräver kontroller som försäkrar att man är på rätt väg (Lundberg, 2012). 

Wang och Chiew (2008) menar på att problemlösningsprocessen kan behöva stöd av 

andra kognitiva processer för att uppnå målet vilket kan försvåra problemlösningen.  

Den sista faktorn som begränsar framgången är bristen på kunskap så att varken 

problemet eller dess mål kan representeras. Det leder till att ingen metod eller lösning 

går att finna till problemet (Wang & Chiew, 2008).   

5.4 Betydelsen av användbarhet i datorsystem 
Människa-Data Interaktion, MDI, är ett tvärvetenskapligt område med rötterna i bland 

annat psykologi, datavetenskap, design, teknik och ergonomi. Området studerar 

samspelet som uppstår mellan människan, det vill säga användaren, och det datorsystem 

som användaren nyttjar vid utförandet av en uppgift. För att bidra till ett väl fungerande 

samspel ämnar därför MDI att öka förståelsen för användaren och datorsystemet. 

Disciplinens tyngdpunkt ligger på användaren och fokuserar därav på hur användarna 

fungerar, vilken typ av uppgift de ska utföra och på vilket sätt datorsystemet bör 

konstrueras för att stödja användarnas uppgiftsutförande. Avsikten med MDI är således 

att datorsystemets funktion och design ska passa användaren som handen i handsken 

(Faulkner, 1998).  

5.5 Minne 
En viktig del av kognitionen och därmed i problemlösning är minnet. Människan har tre 

typer av minnen: sensoriska minnet, arbetsminne och långtidsminne. Det sensoriska 

minnet har ett mycket kort minnesspann som hjälper oss att hantera inkommande 

information och intryck. Långtidsminnet lagrar en stor mängd information som kan 

finnas kvar under en hel livstid (Passer et al., 2009).  

 

Den informationen som inte filtreras bort av det sensoriska minnet fortsätter vidare till 

arbetsminnet. Arbetsminnet har tids- och informationsmängdsbegränsningar, där 

människan vanligtvis kan ha koll på 7 ± 2 viktiga element samtidigt (Passer et al., 

2009). Trots detta är det svårt för människan att ha delad uppmärksamheten mellan flera 

olika uppgifter eller att ta in mycket information från våra sinnen samtidigt (Hayne et 

al., 2005). Utan repetition behåller arbetsminnet informationen endast upp till 20 

sekunder. Repetition är nödvändigt för att informationen ska finnas aktuell och för att 

spara information i långtidsminnet. Från långtidsminnet kan information som behöver 

användas hämtas tillbaka till arbetsminnet (Passer et al, 2009). 
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Alltför ofta händer det att datorsystemen överutnyttjar användarens minneskapacitet. 

Datorsystem som kräver att användaren ska komma ihåg onödig information är tyvärr 

inte ovanligt. Därför är det väsentligt att ha i åtanke att det mänskliga minnet är 

begränsat vid utveckling och förbättring av datorsystem (Faulkner, 1998). 

5.6 Hur tidigare kunskap påverkar problemlösning 
Det är väldigt ovanligt att inte använda någon form av tidigare kunskaper vid 

problemlösning. De tidigare kunskaperna kan vara allt från att läsa eller skriva, till att 

använda kunskap som direkt går att applicera på det aktuella problemet (Goldstein, 

2008; Passer et al., 2009).  

En expert är en person som genom träning har stor kunskap inom ett speciellt område. 

Experter inom det specifika området löser problem bättre än sådana som inte har samma 

erfarenhet. Goldstein (2008) menar att den information som experterna besitter är 

organiserad på ett sådant sätt att den lätt kan appliceras vid problemlösning. Experternas 

förmåga att organisera kunskap i problemsituationer är viktig (Goldstein, 2008; Passer 

et al., 2009). 

Experter försöker ofta förstå problemet innan de börjar lösa det vilket leder till att 

noviser ofta får en snabbare start vid problemlösningen. Goldstein (2008) menar att 

experternas eftertänksamhet vanligtvis lönar sig i längden.  

Expertens kunskap inom området kan vara en nackdel eftersom problem kan bli svårare 

att åskåda på ett nytt sätt. Om enda sättet att lösa ett problem är att använda nya, 

kreativa idéer kommer många experter ha svårt att lösa det, trots att det ligger inom 

deras expertområde (Goldstein, 2008). 

I en studie gjord av Clement (1981) visar det sig att de spontana analogierna har en 

avgörande roll när en erfaren problemlösare löser ett problem inom sitt expertområde. 

De spontana analogierna uppkommer när problemlösaren ser uppgiften och direkt 

relaterar till tidigare kunskaper och problem. Problemlösaren får då en idé om hur det är 

möjligt att ta sig vidare, med andra ord närma sig målet i problemlösningen. Dock 

behöver inte hela lösningen vara självklar. Det är snarare tvärtom, att en analogi 

presenterar ett steg i rätt riktning och inte en omedelbar lösning. Att lösa ett problem 

enbart med hjälp av analogier är ofta tidskrävande (Clement, 1981). 

5.7 Problemlösningsstrategier 

5.7.1 Generate and test 
I Generate and test, även kallat Trial and error, prövar problemlösaren utan närmare 

eftertanke olika vägar på ett slumpartat sätt (Westerholm & Åström, 2002; Eysenck & 

Keane, 2005). Lösningsmetoden går ut på att flera möjliga lösningar genereras till det 

givna problemet. Dock vet inte problemlösaren om denne är på rätt väg innan målet är 

uppnått (Chi & Glaser, 1985; Hayes, 1989). Metoden kan uppfattas som mycket enkel, 

som till exempel att hitta rätt sifferkombination till ett tresiffrigt kodlås. Att generera 

alla möjliga kombinationer är enkelt och att testa alla kombinationer är därmed rättfram. 

Dessvärre är antalet möjliga lösningar väldigt många och lösningsmetoden blir 

tidskrävande. Generate and test passar därför till små problem med få möjliga lösningar 

(Hayes, 1989).  
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5.7.2 Random search 
Enligt Hayes (1989) finns två olika varianter av Generate and test: blind och 

systematisk. Blind Generate and test innebär att problemlösaren väljer vilket nästa steg 

denne ska ta utan hänsynstagande till tidigare val. I systematisk Generate and test vet 

problemlösaren vilka vägar som redan har besökts och kommer enbart besöka 

outforskade vägar när den väljer sitt nästa steg. Hayes (1989) nämner att systematisk 

Generate and test är dubbelt så effektiv som blind Generate and test då problemlösaren 

undviker att undersöka samma väg flera gånger (Chi & Glaser, 1985).  

Blind Generate and test påminner mycket om den strategi som Chi och Glaser (1985) 

kallar Random search, där problemlösaren slumpvis testar olika alternativ med en 

förhoppning om att hitta rätt lösning. Chi och Glaser (1985) nämner att Random search 

handlar om att användaren söker på måfå och utan strategi med en förhoppning om att 

råka snubbla över rätt svar. Detta stämmer överens med Hayes (1989) beskrivning av 

blind Trial and error som 

”In blind search, the searchers pick paths to explore blindly, without considering 

whether they have already explored the path” (Hayes, 1989, s. 39) 

Hayes (1989) skriver alltså att blind Trial and error, som vi tidigare sett är samma som 

Generate and test, går ut på att användaren på måfå väljer vägar att undersöka, utan att 

ta i beaktning vilka vägar som redan har blivit undersökta.  

Vi har därför valt att inte särskilja dessa två strategier och i fortsättningen använder vi 

endast Random search som en gemensam benämning på blind Generate and test och 

Random search. Generate and test kommer vi att använda både för en allmän Generate 

and test där vägar kan återbesökas om användaren känner att det finns en anledning till 

det, men också en systematisk Generate and test.  

5.7.3 Depth first search 
Depth first search baseras på att det aktuella systemet visualiseras i form av en 

trädstruktur. För varje steg nedåt i strukturen tar användaren hänsyn till alla möjliga 

vägar för den noden. Detta görs för varje nod till dess att slutnoden nås eller att 

användaren når en nod där inga möjliga vägar vidare existerar. Om användaren hittar 

eftersökt information i slutnoden är sökningen slutförd, men om informationen inte 

finns där stegar användaren upp ett steg, till noden ovanför, för att sedan undersöka 

nästa möjliga slutnod. Då alla slutnoder är avsökta fortsätter användaren ytterligare en 

nod upp, för att hitta nya sökvägar. Processen fortsätter till dess att svaret är hittat eller 

att samtliga noder har genomsökts. Sökningen kan även avbrytas om användaren känner 

sig bortnavigerad från den nod där informationen tros vara. Depth first search är 

ursprungligen en algoritm för datorer vilket gör att den kan vara svår att använda i en 

stor problemrymd (Cormen et al., 2009; Chi & Glaser, 1985). 

5.7.4 Hill climbing och Means-ends Analysis 
Bergsklättrare används ofta som ett exempel för att beskriva Hill climbing. För varje 

steg bergsklättraren tar uppåt kommer denne ett steg närmre den högsta punkten. Hill 

climbing fungerar likadant när det gäller problemlösning. Varje steg utförs av 

problemlösaren för att komma ett steg närmare målet. När problemlösaren måste välja 

mellan olika steg på sin väg mot målet väljs det steg som uppfattas leda mot lösningen 

på bästa sätt. Hill climbing har dock inte en säker lösning. När bergsbestigaren når 
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toppen och ser sig omkring kan denne inse att högsta toppen inte nåtts utan bara en av 

flera toppar (Anderson, 2005). 

Means-ends analysis, en annan välkänd problemlösningsstrategi, bygger på samma 

grund som Hill climbing. Även här bygger strategin på att ta sig från ursprungsstadiet 

till målet genom att välja det nästa steg som närmar sig mest. Anderson (2005) säger i 

sin beskrivning att Means-ends analysis har sin utgångspunkt i att hela tiden eliminera 

den största skillnaden mellan initialtillståndet och målet. Till skillnad från Hill climbing 

överges aldrig några vägar med Means-ends analysis. Means-ends analysis använder sig 

även av delmål för att nå fram till det stora målet, lösningen på problemet (Anderson, 

2005).  

5.7.5 Med eller utan hypotes 
Problemlösare kan använda en hypotes i sin problemlösning. Vid felsökning, vilket kan 

ses som en typ av problemlösning, används indikationer på orsaken till felet för att finna 

en hypotes som sedan testas. Utifrån tillgänglig information skapas en hypotes som 

testas. Beroende på utfallet kan hypotesen sedan behövas omformuleras och testas igen 

tills en lösning är funnen (Jonassen, 2000). Chi och Glaser (1985) menar på att när en 

hypotes har genererats kan den falsifieras/verifieras med Generate and test strategin. 
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6 Resultat och analys av problemlösningsstrategier 
Utifrån sekvensdiagrammen har problemlösningsstrategier identifierats för alla lag. 

Analysen presenteras för respektive station och lag. Lagets identifierade strategier 

beskrivs först utifrån sekvensdiagrammet för SDP3. Därefter framställs lagets 

identifierade strategier i Multi. I de fall då lagets tidsschema på något sätt kompletterar 

analysen eller varit intressant i andra avseenden följer även en kommentar om lagets 

tidsschema.  

Problemlösningsstrategierna har identifierats utifrån användarnas interaktionsmönster i 

sekvensdiagrammen. Till viss del har även aktivitetslistor använts för att förklara och 

förstå vissa mönster. Sekvensdiagrammen har därmed varit avgörande för vilken typ av 

strategi som har identifierats. Grad av strukturering i interaktionsmönstret, antalet 

avstickare, kluster i huvudfunktioner är några faktorer som möjliggjort denna 

identifiering.   

Vi vill förtydliga att till skillnad från vad som beskrivs i teoriavsnittet så har vi i vissa 

fall inkluderat i utförandet av en Generate and test att användaren återvänder till redan 

besökta vägar. Detta på grund av att tävlingens uppgiftsformulering tvingar fram 

återbesök för förtydliganden och granskning av svar. 

Vi göra ytterligare ett förtydligande kring verifiering/falsifiering av hypotes vid 

problemlösning. Enligt teoriavsnittet kan en hypotes testas med Generate and test. Vi 

har även använt oss av Depth first med hypotes som en problemlösningsstrategi. Med 

andra ord kan Generate and test förekomma med eller utan hypotes. Likaså kan även 

Depth first förekomma med eller utan hypotes.    

De sekvensdiagram och tidsscheman som presenteras i texten anses vara extra 

intressanta eller typiska för stationen. Samtliga sekvensdiagram går att se i appendix 1. 

Likaså går samtliga tidsscheman att se i appendix 2. 

6.1 Problemlösningsstrategier station 3 
På station 3 hade lagen i uppgift att identifiera ett fel, detaljerat beskriva var felet sitter 

samt hur felet kan åtgärdas. Felet ska alltså inte lagas vilket gör att lagen inte har 

möjlighet att ta bort felkoder för att se om de gjort rätt. Till detta tillkommer de 

teoretiska uppgifter som ska lösas med hjälp av Multi.  

Lag 1 

I SDP3 använder Lag 1 en Generate and test i början då de hela tiden kontrollerar sina 

felkoder mot de kontroller som de gör i systemet. Strategin verkar dock inte generera en 

hypotes då de senare uppvisar en tydlig övergång till Random search, med många 

rödmarkerade klick som tyder på ett slumpmässigt klickande. De besöker fordonet 

flertalet gånger samt byter system till Multi vid enstaka tillfällen. Sekvensdiagrammet 

för Lag 1 kan ses i figur 6. 
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Figur 6: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 1 på station 3. 

I Multi visar laget på ett strukturerat mönster med väldigt få klick som ligger utanför de 

två stora kluster som förekommer i huvudfunktionerna Reservdelar respektive 

Servicehandboken. Båda klustren visar långa sekvenser vilket tyder på att användaren 

tror sig vara på rätt plats för att hitta informationen och alltså har en hypotes. I slutet 

använder sig laget av en Depth first search då de väljer alla avsnitt som kommer upp i 

en sökning, ett efter ett, för att hitta det svar de söker.  

Lag 2 

Lag 2 skapar sig en hypotes direkt när de börjar använda SDP3, som sedan testas med 

en Generate and test. I stort sett alla de klick som sker är en aktivitet, vilket tyder på att 

de vet vad som måste göras och att de gör det på ett väldigt effektivt sätt. De har inga 

avvikande prickningar och avslutar tidigt arbetet med SDP3 för att istället arbeta med 

Multi på båda datorerna. I figur 7 visas sekvensdiagrammet för Lag 2.  
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Figur 7: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 2 på station 3. 

I sekvensdiagrammet för Multi syns tre tydliga kluster, två i huvudfunktionen 

Reservdelar och ett i huvudfunktionen Servicehandboken. Det finns även många 

prickningar, främst i Servicehandboken, som inte ingår i något utav de tre klustren men 

som ofta hänger ihop i väldigt korta sekvenser. Det frekventa hoppandet mellan de två 

huvudfunktionerna visar på att laget använder sig av en Generate and test där de jämför 

olika avsnitt mot varandra. Deras korta sekvenser tyder även på att de har ett inslag av 

Random search i slutet.  

Lag 3 

I sekvensdiagrammet för SDP3 kan två kluster identifieras, ett i huvudfunktionen 

Komponenter och ett i huvudfunktionen Kontroll. De är sammanlänkande på grund av 

de hopp som görs mellan huvudfunktionerna och som befinner sig mitt i respektive 

kluster. I de utmärkande klustren syns tecken på att laget utför Generate and test då de 

återvänder till samma aktiviteter vid ett flertal tillfällen. I övrigt genomsyras 

sekvensdiagrammet av en tydlig Random search med många byten mellan 

huvudfunktionerna som inte efterföljs av en aktivitet.  

I Multi finns det tre kluster som bildas av sekvenser med olika längd. Två av dem 

befinner sig i huvudfunktionen Reservdelar och ett i huvudfunktionen 

Servicehandboken. Det är tydligt att laget använder sig av Generate and test där de 

testar aktiviteter för olika sökningar. De avsnitt som besöks är inte samma, vilket tyder 

på att laget inte har en hypotes för var de ska hitta svar. Detta, tillsammans med de 

många huvudfunktionsbytena och de sökningar som inte fullföljs, stärker tron om att 

laget använder sig av en Random search i sin problemlösning på stationen.  
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Lag 4 

Sekvensdiagrammet för lag 4 sticker ut från övriga då de byter nivå väldigt få gånger i 

SDP3, vilket kan ses i figur 8. De saknas kluster och sekvensdiagrammet präglas av 

sekvenser som, istället för att följa huvudfunktionerna, består av aktiviteter och byten 

mellan huvudfunktionerna Kontroll och Komponenter. Detta tyder på att laget har en 

hypotes och att de utförde en Generate and test för att stärka hypotesen. 

Aktivitetslistorna visar att aktiviteter upprepas flertalet gånger vilket förtydligar 

användandet av Generate and test där de jämför olika aktiviteter i de olika 

huvudfunktionerna mot varandra.  

 

Figur 8: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 4 på station 3. 

Trots att det i sekvensdiagrammet för Multi finns tydliga kluster uppfattas 

problemlösningen som ganska osäker. Osäkerheten beror mycket på de sökningar som 

görs i huvudfunktionen Chassi-/motordata för att efterföljas av att välja avsnitt i 

huvudfunktionen Servicehandboken, ett mönster som sker i mitten av 

problemlösningen. Bortsett från dessa ser diagrammet strukturerat ut och av de kluster 

som finns ligger två i huvudfunktionen Reservdelar och ett i Servicehandboken. 

Klustren påvisar att användaren i ett tidigt skede har en hypotes och använder Generate 

and test för att antingen stärka eller falsifiera hypotesen. Det är svårt att säga om 

osäkerheten beror på att användningen av Generate and test har falsifierat den tidigare 

hypotesen. I slutet används även en Depth first search då användaren besöker alla 

avsnitt under en huvudfunktion. 

Lag 5 

Lag 5 har ett sekvensdiagram som ser väldigt spretigt ut med många byten av 

huvudfunktioner och flertalet röda markeringar i SDP3. Mönstret visar att de mestadels 

använder sig av Random search i sin problemlösning. En Depth first search förekommer 
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ungefär i mitten av sekvensdiagrammet då laget rör sig mellan aktiviteter i 

huvudfunktionen Kontroll samt genomför kontroller vid fordonet. Vid närmare 

granskning av aktivitetslista framkommer det att aktiviteterna är samma men 

informationen som erhålls är olika vilket visar på strategin Depth first search. I övrigt 

präglas sekvensdiagrammet av korta sekvenser samt många kontroller vid fordonet och 

byte av system. Laget avslutar i Multi.  

I Multi har laget ett ostrukturerat sekvensdiagram och enbart korta sekvenser, med 

undantag för ett något större kluster i huvudfunktionen Reservdelar. De hoppar mycket 

mellan huvudfunktionerna men det finns inte många röda markeringar. Den främsta 

anledningen till att detta verkar vara en Random search är att aktivitetslistan visar på att 

laget ofta besöker nya avsnitt och inte återvänder till tidigare avsnitt. Laget använder sig 

även av en Depth first search då de undersöker alla avsnitt som en sökning genererar. 

Sekvensdiagrammet för laget kan ses i figur 9. 

 

Figur 9:Sekvensdiagram Multi för Lag 5 på station 3. 

I tidsschemat för Lag 5, station 3, ser vi att de har många avbrott i arbetet i SDP3, varav 

några är ett byte till Multi och några är att datorn lämnas tom. Avbrotten i mitten 

stämmer med den Depth first search som beskrivs i sekvensdiagrammet och de övriga 

avbrotten hjälper troligtvis till att skapa den röriga uppfattningen som beskrivs i SDP3. 

De två time outerna stärker troligtvis även de den ostrukturerade uppfattningen. 

Tidsschemat för Lag 5 kan ses i figur 10.  
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Figur 10: Tidsschema för Lag 5 på station 3. 

Lag 6 

Sekvensdiagrammet för SDP3 ger intrycket att laget haft en hypotes för 

problemlösningen. Det finns korta sekvenser och mycket byten mellan 

huvudfunktionerna, något som kan tolkas som en Random search, men när 

aktivitetslistorna studeras går det att läsa att aktiviteterna som sker liknar varandra. Det 

tyder på att laget använder en Generate and test för att stärka sin hypotes. Laget har få 

prickningar som markerats med rött. De besöker fordonet ett flertal gånger och avslutar 

med att byta från SDP3 till Multi.  

I Multi finns tre tydliga kluster: två i huvudfunktionen Servicehandboken och ett i 

huvudfunktionen Reservdelar. Trots att mönstret ser ut som att laget använder sig av en 

hypotes avslöjar aktivitetslistorna att många aktiviteter och avsnittsbyten som sker på 

många prickningar är samma och att det istället rör sig dels om Generate and test och 

dels om Depth first search. Laget använder sig mycket av bilder vilket visar att de 

använder en Generate and test, då de tittar på olika bilder samt olika avsnitt. De 

använder sig av Depth first search då de dels besöker alla flikar i ett avsnitt för att sedan 

byta avsnitt och upprepa proceduren, dels besöker alla avsnitt som är sammanhängande 

på en nivå.  

Lag 7 

Lag 7 börjar sin problemlösning i SDP3 med att använda en Random search genom att 

byta fram och tillbaka mellan huvudfunktionerna. Efter en kort tid har laget skapat sig 

en hypotes. Det finns en kort sekvens där aktiviteter i huvudfunktionen Kontroll testas 

mot kontroller vid fordonet vilket tyder på en Generate and test.  

I Multi har Lag 7 två kluster med långa sekvenser, varav ett är i huvudfunktionen 

Reservdelar och ett i huvudfunktionen Servicehandboken, vilket tyder på att de har en 

hypotes under problemlösandet. De använder sig även av en Depth first search då de 

väljer avsnitt, besöker alla flikar och sedan väljer ett nytt angränsande avsnitt och 

upprepar proceduren. De har få klick som ligger utanför de två klustren. Utmärkande för 

laget är att det enbart är sökning på chassiinformation som genererar röda markeringar 

vilket stärker uppfattningen om att laget använder sig av en tydlig hypotes. Lagets 

sekvensdiagram kan ses i figur 11. 
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Figur 11: Sekvensdiagram Multi för Lag 7 på station 3. 

Tidsschemat visar att de arbetar på alla områden hela tävlingstiden. Utmärkande för 

laget är att de har en tidsperiod på cirka 4 minuter där de inte sitter vid Multi, något som 

är ovanligt jämfört med andra lag. Utöver detta gör laget inget utmärkande. Tidsschemat 

kan ses i figur 12.  

 

Figur 12: Tidsschema för Lag 7 på station 3. 

Lag 8 

Laget uppvisar en hypotesprövning när de arbetar med SDP3. Hypotesen testas med 

hjälp av Depth first search. Det finns även tydliga inslag av Random search i lagets 

beteende. De byter huvudfunktion vid ett flertal tillfällen och har med ett undantag 

enbart korta sekvenser i kluster. Laget lämnar datorn när de ska testa hypotesen och 

avslutar problemlösningen med att använda Multi.  

I problemlösningen relaterad till Multi använder sig laget av en Generate and test med 

hypotes vilket visar sig genom de två stora kluster som kan ses i huvudfunktionen 

Reservdelar. De byter vid ett flertal tillfällen till huvudfunktionen Servicehandboken, 

där dock inga längre sekvenser finns. Laget visar på en viss osäkerhet vilket gör att de 

hela tiden återvänder till andra, ofta redan besökta, avsnitt.  

Tidsschemat, som ses i figur 13, visar på några korta avbrott i SDP3, då de testar 

hypotesen, för att avsluta med att helt arbeta med Multi på båda datorerna tiden ut. 
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Arbetet vid fordonet sker i en ovanligt lång sekvens. Det förekommer enbart ett 

personbyte i ett tidigt skede.  

 

Figur 13: Tidsschema för Lag 8 på station 3. 

Lag 9 

Lag 9 använder sig av Generate and test genom hela sekvensdiagrammet för Multi. De 

växlar mellan huvudfunktionerna Servicehandboken och Reservdelar och har ofta lite 

längre sekvenser. Laget har ett flertal avsnitt som de besöker flera gånger. De har en del 

sökningar som de avbryter men har i det stora hela få röda markeringar vilket tyder på 

att de har en idé om var de ska leta. 

Lag 10 

Lag 10 har ett interaktionsmönster i SDP3 som enbart kan beskrivas med en Random 

search. De byter huvudfunktion ofta och det finns knappt några kortare sekvenser. Det 

enda klustret som kan ses är i huvudfunktionen Justering, där de utför en Depth first 

search då de markerar och läser om alla möjliga alternativ. Lag 10 besöker även andra 

delar av systemet: huvudflikarna Användarfunktioner samt Produktinformation.  

Sekvensdiagrammet för Multi visar på ett tydligt kluster i huvudfunktionen Reservdelar. 

Utöver detta kluster finns enbart korta sekvenser i de olika huvudfunktionerna. Vägen 

genom systemet verkar strukturerad med få klick som har markerats röda. Deras 

mönster tyder på att de har en hypotes som de följer under hela problemlösningen och 

som i viss mån stärks då de använder sig av Generate and test när de byter mellan olika 

huvudfunktioner och avsnitt.  

6.2 Problemlösningsstrategier station 4 
Uppgiften på station 4 går ut på att identifiera och åtgärda ett problem med fordonet. En 

utförlig beskrivning av felet krävs samt att felet rättas till för en fullständig lösning på 

den praktiska delen. Den praktiska övningen går att lösa utan förståelse för de teoretiska 

frågorna. Flertalet lag hade svårigheter med de teoretiska frågorna.   

Problemet kan angripas på två sätt utifrån felkoderna i SDP3. Antingen kan lagen anta 

att det är ett mekaniskt fel eller så försöker de lösa problemet utifrån att det är fel i 

fordonets elsystem. En framgångsrik problemlösning uppnås enbart vid antagandet om 

mekaniskt fel och laget behöver då använda sig av scheman i Multi och inte 

kretsscheman i SDP3.  

Lag 1 

Till en början är problemlösningen i SDP3 något ostrukturerad då sekvensdiagrammet 

innehåller en del avstickare och problemlösningen är därför en Random search. Senare 

blir laget mer strukturerat eftersom det går att urskilja ett kluster i huvudfunktionen 

Kontroll. Många utav prickningarna i klustret representerar användningen av Multi eller 

utförandet av kontroller vid fordonet. Därför utför laget en hypotesprövning i sin 
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jämförelse mellan SDP3, Multi och fordonet. Strategin är således en Generate and test 

med hypotes.  I aktivitetslistorna finns dock information om att laget tittar på 

kretsscheman då de använder Multi vilket pekar på en felaktig hypotes.  

Sekvensdiagrammet för Multi innehåller många starter utan avslut, det vill säga laget 

växlar mycket mellan huvudfunktionerna och har några gula markeringar i aktiviteten 

Välj avsnitt, vilket ger ett intryck av en Random search. De befinner sig dock mest i 

servicehandboken och reservdelar. Klustret i Servicehandboken som uppstår i slutet av 

sekvensen visar att interaktionen blir mer strukturerad och vi kan se att laget troligen 

närmar sig en lösning. Klustret är en Depth first search.  

Lag 2 

I lagets problemlösning växlar de mellan huvudfunktionerna Felkoder och Kontroll i 

SDP3. De har få avstickare och problemlösningen verkar därför vara strukturerad. Laget 

har längre sekvenser i både Felkoder och Reservdelar samt kontrollerar mot fordonet. 

Slutledningen är att laget har haft en hypotes och därav är strategin en Generate and test 

med hypotes. Kretsschemat undersöks enbart en gång och dessutom tidigt i 

problemlösningen vilket tyder på att de haft en hypotes de kunnat verifiera.  

Problemlösningen i Multi börjar med en Random search. Laget växlar mellan flera 

huvudfunktioner och har inga längre sekvenser i någon utav huvudfunktionerna. 

Anledning är att laget troligtvis till viss del är osäkra. Därefter upplevs 

interaktionsmönstret strukturerat där en hypotesprövning förekommer. Strategin antas 

därför vara en Generate and test med hypotes.  

Lag 3 

Det finns några få avstickare i sekvensdiagrammet och tydliga kluster i 

huvudfunktionerna Felkoder samt Kontroll. Mönstret i SDP3 uppvisar Generate and 

test, troligen för att skapa sig en hypotes. Aktivitetslistorna visar på att avstickarna som 

görs i den senare delen av problemlösningen beror på ett försök att lösa de teoretiska 

frågorna.  

Att laget tillämpar en Random search i Multi motiveras med att sekvensdiagrammet är 

spretigt och visar att laget utför aktiviteter som inte avslutas. Laget byter huvudfunktion 

ofta. Det finns inga tydliga kluster eller längre sekvenser i någon utav 

huvudfunktionerna. Sekvensdiagrammet visas i figur 14.   
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Figur 14: Sekvensdiagram Multi för Lag 3 på station 4 

Tidsschemat, som ses i figur 15, visar att kontrollerna vid fordonet upphör då drygt 

halva tiden passerat vilket tyder på att laget funnit en lösning till den praktiska 

uppgiften. Relativt många personbyten sker vid SDP3 men tycks inte ha haft någon 

negativ inverkan på problemlösningen. Det kan förklaras av aktivitetslistan som visar 

att personbytena huvudsakligen skett mellan två personer.  

 

Figur 15: Tidsschema för Lag 3 på station 4. 

Lag 4  

Sekvensdiagrammet för SDP3 visar att laget har få avstickare och befinner sig i 

huvudfunktionerna Felkoder och Kontroll. I sin problemlösning använder laget scheman 

i Multi men inte något kretsschema. Därmed har laget en tydlig hypotes och strategin 

har varit en Generate and test med hypotes. Lagets sekvensdiagram kan ses i figur 16. 
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Figur 16: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 4 på station 4.  

Laget har en del avstickare vilket tyder på att de är osäkra när de arbetar i Multi. Det 

finns två kluster i huvudfunktioner Reservdelar respektive Servicehandboken. Det beror 

på valet att besöka sökträffar som fås vid sökningar utifrån frågeställningen. Det är 

sökningarna och frågeställningen som styr mönstret snarare än att det skulle röra sig om 

en hypotes. Det är svårt att applicera en problemlösningsstrategi eftersom laget ägnar 

sig åt att förstå problemet snarare än att lösa problemet. Därför presenteras 

sekvensdiagrammet i figur 17.  
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Figur 17: Sekvensdiagram Multi för Lag 4 på station 4. 

Lag 5 

Laget har i sin problemlösning i SDP3 tillämpat en Generate and test vilket delvis 

grundar sig på de två klustren som kan urskiljas i huvudfunktionen Kontroll. Därutöver 

finns några avstickare till Komponenter samt flera klick i andra huvudfunktioner som 

tycks vara oplanerade. Det uppvisar också Generate and test. Laget har använt 

kretsschema i problemlösningen. Det ger inte en korrekt lösning och laget har därmed 

haft en felaktig hypotes.  

I Multi förekommer avstickare till huvudfunktioner och de växlar mycket mellan 

Reservdelar och Servicehandboken. Aktivitetslistorna visar att de besöker samma 

avsnitt flera gånger men det ostrukturerade mönstret tyder på en viss osäkerhet. Därmed 

är problemlösningsstrategin en Generate and test.  

Lag 6 

I sekvensdiagrammet finns många avstickare i form av röda prickningar i SDP3:s 

huvudfunktioner. Förutom det växlar användaren mellan de två huvudfunktionerna 

Felkoder och Kontroll. Sekvensdiagrammet visar att de två huvudfunktionerna besöks 

om och om igen. Enligt aktivitetslistorna använder de inget kretsschema och tar sig an 

problemet på ett korrekt sätt. Laget har tillämpat en Generate and test med hypotes. 

Sekvensdiagrammet upplevs som spretigt och innehåller klick som tyder på en viss 

osäkerhet, till exempel röda sökningar. Problemlösningsstrategin i Multi är därav en 

Random search. Osäkerheten uppvisas också i en Generate and test som förekommer i 

klustret i servicehandboken.   
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Laget upphör med sina fordonskontroller i god tid innan tiden är slut med ett undantag 

för en mycket kort kontroll precis i slutet. Problemlösningen har därför troligen varit 

framgångsrik eftersom det inte finns någon anledning till att kontrollera fordonet när 

lösningen väl är funnen. Förekomsten av problemlösningsstrategin Random search i 

SDP3 kan förklaras av personbytena. Laget tar en time out för att ställa en praktisk fråga 

till stationsansvarig. Tidsschemat kan ses i figur 18. 

 

Figur 18: Tidsschema för Lag 6 på station 4. 

Lag 7 

Interaktionen med SDP3 sker främst i huvudfunktionerna Felkoder och Kontroll. Laget 

tycks veta hur problemet ska lösas vilket styrks av att de inte använder något 

kretsschema. Således har laget testat en hypotes med strategin Generate and test. Korta 

sekvenser i Felkoder och Kontroll förevisar en Generate and test. Det förekommer få 

avstickare förutom på slutet men det beror enligt aktivitetslistorna på att de är klara med 

den praktiska uppgiften och hjälper istället till med en teoretisk uppgift. 

Sekvensdiagrammet för Lag 7 kan ses i figur 19. 

 

Figur 19: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 7 på station 4. 
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Laget börjar med att göra många sökningar i Multi vilket tyder på osäkerhet. Efter några 

interaktioner uppstår tre tydliga kluster. Den första sekvensen är en konsekvens av att 

laget förmodligen kommer in på ett spår som sedan resulterar i två kluster; ett i 

Reservdelar och ett i Servicehandboken. Därav är problemlösningsstrategin en Generate 

and test.  

Lag 8 

Laget har en hypotes i SDP3. Sekvensdiagrammet har en relativt kort sekvens och 

innehåller få avstickare. Det beror på att Multi används flitigt. Laget befinner sig i 

huvudfunktionerna Felkoder och Kontroll vilka de växlar mellan. Därav kan det antas 

att de testar sin hypotes med Generate and test. Laget angriper problemet genom att 

använda sig av scheman i Multi vilket indikerar på att de varit framgångsrika i sin 

problemlösning.  

Det förekommer avstickare i början av användningen av Multi, vilka representerar en 

Random search. Därefter blir mönstret mer strukturerat och laget befinner sig mycket i 

huvudfunktionerna Reservdelar och Servicehandboken där kluster med korta sekvenser 

återfinns. Detta visar på att problemlösningen övergår till en Generate and test.  

Lag 9 

Laget använder en Random search för SDP3. Deras mönster visar en osäkerhet i vad 

problemet handlar om eller hur det ska lösas. Aktivitetslistorna avslöjar att laget 

använder kretsschemat i sin problemlösning vilket leder dem på fel spår.  

Sekvensdiagrammet för Multi åskådliggör att laget till en början tillämpar en Random 

search eftersom mönstret är spretigt. Dock övergår problemlösningen till en 

hypotesprövning med en lång sekvens i servicehandboken och strategin är därför en 

Generate and test med hypotes.  

Anmärkningsvärt i tidsschemat är att laget påbörjar alla sina systeminteraktioner 

förhållandevis sent. De beror på att laget noggrant läser igenom uppgiften tillsammans. 

Lagets osäkerhet som uppfattas i sekvensdiagrammen stärks här av flera 

fordonskontroller som pågår hela tävlingstiden. Likaså har SDP3 och Multi används 

flitigt. Time outen beror på att Multi hänger sig men fungerar som det ska efter någon 

minut. Lagets tidsschema kan ses i figur 20. 

 

Figur 20: Tidsschema för Lag 9 på station 4. 

Lag 10 

Sekvensdiagrammet uppvisar att laget befinner sig i flera huvudfunktioner men växlar 

mellan huvudfunktionerna Felkod och Kontroll där längre sekvenser återfinns. Det tyder 

på en viss osäkerhet och att laget använt sig av en Generate and test. Enligt 
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aktivitetslistorna har de försökt lösa uppgiften med hjälp av kretsscheman vilket 

indikerar att de haft en felaktig hypotes.  

Sekvensen i Multi är relativt kort för Lag 10 i jämförelse med övriga lag och det finns få 

upprepande aktiviteter, vilket kan åskådas i figur 21. Det finns två kluster vilka är 

placerade i huvudfunktionerna Reservdelar samt Servicehandboken. 

Interaktionsmönstret tyder på att de vet vad de letar efter samt var de finner svaret. 

Därför är deras problemlösningsstrategi en hypotesprövning. Anmärkningsvärt är att 

laget är ensamma med att enbart tillämpa en Generate and test med hypotes på station 4 

vilket kan hänga ihop med deras korta sekvens.  

 

Figur 21: Sekvensdiagram Multi för Lag 10 på station 4 

6.3 Problemlösningsstrategier station 5 
Lagens uppgift på station 5 är att bestämma och åtgärda felet på fordonet. För att lyckas 

göra det behövs tillgång till ett specialverktyg som stationsansvarig ger laget då 

verktyget efterfrågas. Därutöver finns flertalet teoretiska frågor. Information under flera 

huvudfunktioner i Multi behöver jämföras med varandra för att finna en fullständig 

lösning till en deluppgift. 

Lag 1 

Lag 1 visar på en tydlig hypotes tidigt i sekvensdiagrammet för SDP3. Det finns tre 

utmärkande kluster varav två är i huvudfunktionen Felkoder och ett är i 

huvudfunktionen Placering, vilka kan antas är för att testa den tidigare ställda hypotesen 

med en Generate and test. Sekvensdiagrammet är strukturerat men aktivitetslistorna 

avslöjar att de stöter på problem vilket leder till att de trots sin tidigt ställda hypotes inte 

hinner slutföra uppgiften. Laget besöker fordonet samt byter system ett flertal gånger. 

De avslutar med att arbeta i Multi.  
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I sekvensdiagrammet för Multi ses flertalet sammanhängande kluster, framförallt i 

huvudfunktionen Servicehandboken, vilket visar att laget har en hypotes som testas med 

en Generate and test mot Servicehandbokens olika dokument. Att laget återvänder till 

samma dokument stärker också denna teori. Användaren blir vid ett flertal gånger 

avbruten av personer som är vid fordonet och spenderar mycket tid med att hitta svaren 

på deras frågor. Avbrotten kan förklara de byten av huvudfunktion som förekommer 

flertalet gånger och som annars avviker från mönstret.  

Lag 2 

Lag 2 visar på en tydlig hypotes i SDP3 då de i stort sett enbart befinner sig i 

huvudfunktionen Felkoder. De skapar hypotesen utifrån informationen om de felkoder 

som visas när de startar systemet. Laget behöver inte stärka hypotesen eller leta 

information i andra huvudfunktioner utan testar den direkt mot fordonet med Generate 

and test. Även Lag 2 lämnar ibland datorn helt för att besöka fordonet samt byter 

system till Multi. Laget avslutar med att använda Multi på båda datorerna.  

I Multi är sekvensdiagrammet spretigt och visar på frekventa huvudfunktionsbyten. 

Trots detta finns det få indikationer på att handlingen inte är genomtänkt eftersom 

många utav bytena leder till någon form av aktivitet. Det går att utläsa i 

aktivitetslistorna att användaren av Multi blir avbruten med frågor från de som arbetar 

med fordonet ett flertal gånger. Det är en av anledningarna till att sekvensdiagrammet 

innehåller fåtalet längre sekvenser. I aktivitetslistorna syns att laget tar en time out sent i 

tävlingstiden vilket tyder på osäkerhet på någon del av frågorna eller svaren. Vad gäller 

problemlösningsstrategi är den enda som går att uttyda en Generate and test med 

hypotes. Denna strategitilldelning stärks av att laget återvänder till samma avsnitt 

flertalet gånger, troligtvis för att diskutera runt de svar som de har hittat. Lagets 

sekvensdiagram ses i figur 22. 

 

Figur 22: Sekvensdiagram Multi för Lag 2 på station 5.  
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Lag 3 

I SDP3 börjar Lag 3 använda sig av strategin Random search när de söker efter svar. De 

byter huvudfunktion ofta och har många röda prickningar vilket indikerar att de byter 

huvudfunktion utan att utföra någon ytterligare aktivitet i denna. Aktivitetslistorna 

indikerar att laget har en hypotes som de inte kan slutföra. De försöker även stärka den 

hypotesen med hjälp av en Depth first search. De besöker fordonet och byter system till 

Multi vid ett flertal tillfällen. Sekvensdiagrammet för laget kan ses i figur 23. 

 

Figur 23: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 3 på station 5. 

När laget sitter vid Multi har de ett mer systematiskt beteende. Sekvensdiagrammet 

uppvisar få klick som ligger utanför mönstret och har långa sekvenser. I 

aktivitetslistorna framgår det att laget ofta återkommer till samma avsnitt, något som 

tyder på att de tror sig kunna hitta ett eller flera svar just där. Laget har en tydlig 

hypotes om hur de ska lösa problemet viket visas genom deras tidiga plan som kan ses i 

både diagrammet och aktivitetslistorna. Hypotesen testas med en Generate and test.  

Tidsschemat för Lag 3 visar att lagen har haft många personbyten både i SDP3 och i 

Multi. Det visar även på ett hoppande mellan SDP3 och Multi på datorn avsedd för 

SDP3, samt att användaren vid den datorn ofta lämnar datorn. Sekvensdiagrammet går 

att se i figur 24. 
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Figur 24: Tidsschema för Lag 3 på station 5 

Lag 4 

I SDP3 har Lag 4 två tydliga kluster: ett med en längre sekvens och ett med en kort 

sekvens. Utöver dessa håller de sig runt huvudfunktionerna Felkoder och Kontroll, med 

ett fåtal avstickare till andra huvudfunktioner. Sekvensdiagrammet visar på att laget 

använt sig av strategin Random search eftersom diagrammet, trots de två klustren, 

åskådliggör ett ostrukturerat mönster genom systemet. De röda prickarna är ett 

ytterligare tecken på Random search då de förekommer flera gånger under tiden laget 

löser uppgiften. Sekvenserna visar även på att det finns inslag av Generate and test, där 

användaren dels testar olika nivåer mot varandra, dels olika aktiviteter mot fordonet. 

När aktivitetslistorna tas i beaktning tycks laget tidigt skapa en hypotes utifrån 

felkoderna men att de inte hinner slutföra den problemlösning de har påbörjat.  

I sekvensdiagrammet för Multi finns starka tecken på att laget har en Generate and test. 

De väljer att vara inne i samma dokument flertalet gånger för att leta information. Laget 

befinner sig nästan enbart i huvudfunktionen Servicehandboken med ett fåtal avstickare 

till andra huvudfunktioner för att sedan återvända till Servicehandboken. Detta visar sig 

även på de långa sekvenser som finns i Servicehandboken. Precis som Lag 1 blir 

Multianvändarna i Lag 4 avbrutna av andra lagmedlemmar.  

Lag 5 

Lag 5 skapar sig tidigt en hypotes för hur de ska lösa problemet med SDP3. De testar 

den på flertalet sätt, bland annat genom att flera gånger återvända till huvudfunktionen 

Felkoder för att se om felet är avhjälpt. Deras sekvenser i huvudfunktionen Kontroll, där 

de utför en aktivitet för att sedan göra en kontroll vid fordonet, är en Generate and test 

som används för att stärka hypotesen. Lag 5 spenderar även tid i Multi. 

Utifrån sekvensdiagrammet ser det ut som att Lag 5 använder sig av Random search när 

de tar sig igenom Multi. Det finns enbart korta sekvenser och bytena av huvudfunktion 

är många. Det finns många avstickare i form av röda prickningar. De befinner sig 

framförallt i Servicehandboken. När aktivitetslistorna granskas syns det att laget trots 

allt skapar en hypotes efter en stund, som de testar med en Generate and test. Flera av 

de avsnitt som väljs i Servicehandboken är samma avsnitt vilket tyder på att laget tror 

sig kunna hitta information där.  

Lag 7 

Lag 7 har flera korta sekvenser som ligger under huvudfunktionerna Felkoder och 

Kontroll. De växlar flitigt mellan de två huvudfunktionerna under hela tävlingstiden, 

med få avstickare till andra huvudfunktioner. Växlandet visar att laget har en hypotes 

som de försöker verifiera genom en jämförelse av information i felkoder och kontroll, 
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alltså en Generate and test. Laget besöker fordonet flertalet gånger men byter inte 

system till Multi.  

I sekvensdiagrammet för Multi syns de korta sekvenserna som visade sig i SDP3. Laget 

hoppar mycket mellan de olika huvudfunktionerna men har även tydliga kluster i 

huvudfunktionen Servicehandboken. Strategin laget tillämpar är en Generate and test 

med hypotes, men det finns även inslag av Random search eftersom mitten av 

sekvensdiagrammet uppvisar en osäkerhet på hur de ska ta sig vidare. Ett liknande 

beteende visar sig även på slutet. Troligen beror inslaget av Random search på att 

användare enligt aktivitetslistorna blir avbruten av de som arbetar med bilen, som 

behöver information för att kunna gå vidare. De blir alltså avbrutna i sin 

hypotesprövning för att sedan i slutet kunna återgå till den.  

Tidsschemat för laget, som går att se i figur 25, visar på den långa frånvaron laget har 

vid datorn avsedd för SDP3. Det visar även på två långa sekvenser vid fordonet vilket 

stärker uppfattningen om att laget utför en Generate and test med hypotes.  

 

Figur 25: Tidsschema för Lag 7 på station 5 

Lag 8 

Lag 8 skapar tidigt en hypotes som de sedan testar med en längre sekvens i 

huvudfunktionen Kontroll med en Depth first search. De återvänder sedan till Felkoder 

för att konfirmera hypotesen. Laget besöker fordonet samt byter system till Multi vid ett 

flertal tillfällen. De avslutar sin problemlösning i Multi.  

Sekvensdiagrammet för Multi visar på Random search i början. De övergår sedan till ett 

mer strukturerat beteende som tyder på att de har format en hypotes. Många röda 

prickningar förekommer både i början och i slutet av problemsökningen. 

Aktivitetslistorna avslöjar att användaren upprepar samma misstag vid flertalet 

sökningar som sker strax efter att tiden har startat, vilket förklarar den tydliga 

strategiväxlingen mellan Random search och Generate and test med hypotes. Troligtvis 

finns hypotesen tidigare men visar sig inte. Laget har i sitt mönster få längre sekvenser 

men återvänder till samma avsnitt flertalet gånger. Lagets sekvensdiagram går att se i 

figur 26. 
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Figur 26:Sekvensdiagram Multi för Lag 8 på station 5.  

Lag 9 

Ett strukturerat sekvensdiagram i SDP3 ger starka indikationer om att laget tidigt skapar 

en hypotes. Denna hypotes följs sedan upp genom att de efter flertalet kontroller vid 

fordon återigen genomför aktiviteter i systemet. De har bara en avstickare från mönstret 

vilket ytterligare stärker uppfattningen om att de har en hypotes som testas med en 

Generate and test. Sekvensdiagram för laget kan ses i figur 27. 
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Figur 27: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 9 på station 5 .  

Även i Multi använder sig laget av en Generate and test med hypotes för att lösa 

problemet. Sekvensdiagrammet innehåller få klick utanför de tydliga sekvenserna. 

Sekvenserna sker framförallt i Servicehandboken.  

Lag 10 

Lag 10 börjar med en tydlig Generate and test genom att utföra samma aktivitet på flera 

olika nivåer i SDP3. Detta hjälper troligtvis till att skapa den hypotes som sedan präglar 

problemlösandet. De testar hypotesen med bland annat en Depth first search för att 

sedan i slutet konfirmera hypotesen. 

I Multi finns tidigt tecken på en hypotes. Sekvensdiagrammet innehåller flertalet lite 

längre sekvenser som framförallt befinner sig i Servicehandboken, med undantag för en 

som ligger i Reservdelar. Det finns flera avsnitt som användaren ofta återkommer till. I 

slutet använder laget sig av en Depth first search då de väljer alla olika flikar i ett avsnitt 

för att sedan välja ett nytt avsnitt och upprepa proceduren. 
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7 Analys av systemen 
I tabell 3 visas en sammanställning av alla lagens problemlösningsstrategier. 

Tabell 3: Sammanställning problemlösningsstrategier 

Lag System Station Strategi 
1 SDP3 3 Generate and test, Random Search 

  4 Random search, Generate and test med hypotes 

  5 Generate and test med hypotes 

 Multi 3 Depth first med hypotes 

  4 Random search, Depth first 

  5 Generate and test med hypotes 

2 SDP3 3 Generate and test med hypotes 

  4 Generate and test med hypotes 

  5 Generate and test med hypotes 

 Multi 3 Generate and test, Random search 

  4 Random search, Generate and test med hypotes 

  5 Generate and test med hypotes 

3 SDP3 3 Generate and test, Random search 

  4 Generate and test 

  5 Random search, Generate and test med hypotes, Depth first med hypotes 

 Multi 3 Generate and test, Random search 

  4 Random search 

  5 Generate and test med hypotes 

4 SDP3 3 Generate and test med hypotes 

  4 Generate and test med hypotes 

  5 Random search, Generate and test, Generate and test med hypotes 

 Multi 3 Generate and test med hypotes, Depth first 

  4 Analysen saknar resultat 

  5 Generate and test 

5 SDP3 3 Random search, Depth first 

  4 Generate and test med hypotes 

  5 Generate and test med hypotes 

 Multi 3 Random search, Depth first 

  4 Generate and test 

  5 Random search, Generate and test med hypotes 

6 SDP3 3 Generate and test med hypotes 

  4 Generate and test med hypotes 

 Multi 3 Generate and test, Depth first 

  4 Random search, Generate and test 

7 SDP3 3 Random search, Generate and test med hypotes 

  4 Generate and test, Generate and test med hypotes 

  5 Generate and test med hypotes 

 Multi 3 Depth first med hypotes 

  4 Generate and test 

  5 Generate and test med hypotes, Random search 

8 SDP3 3 Depth first, Random searh, Generate and test med hypotes 

  4 Generate and test med hypotes 

  5 Depth first med hypotes 

 Multi 3 Generate and test med hypotes 

  4 Random search, Generate and test 

  5 Random search, Generate and test med hypotes 

9 SDP3 4 Random search 

  5 Generate and test med hypotes 

 Multi 3 Generate and test 

  4 Random search, Generate and test med hypotes 

  5 Generate and test med hypotes 

10 SDP3 3 Random search, Depth first 

  4 Generate and test med hypotes 

  5 Generate and test, Depth first med hypotes 

 Multi 3 Generate and test med hypotes 

  4 Generate and test med hypotes 

  5 Depth first med hypotes 
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Tabell 4 och 5 visar hur många gånger respektive problemlösningsstrategi förekommer i 

SDP3 respektive Multi. Den visar även medelpoäng som varje strategi genererade. 

Information från tabellen används som komplement till den kvalitativa analysen som 

presenteras i följande stycken om SDP3 och Multi. 

Tabell 4: Antal gånger respektive strategi förekommer i SDP3. Frekvensen visas numeriskt samt i 

procent.  

SDP3 Frekvens i % Medelpoäng 
Depth first 3 7% 30,0 
Depth first med hypotes 3 7% 32,8 
Generate and test 6 14% 32,2 
Generate and test med hypotes 20 48% 35,0 
Random search 10 24% 26,7 

Tabell 5: Antal gånger respektive strategi förekommer i Multi. Frekvensen visas numeriskt samt i 

procent.  

Multi Frekvens i % Medelpoäng 
Depth first 4 10% 23,8 
Depth first med hypotes 3 7% 35,5 
Generate and test 9 22% 34,9 
Generate and test med hypotes 13 32% 33,2 
Random search 12 29% 33,4 

7.1 SDP3 
De lag som har använts sig av någon form av hypotes, antingen Generate and test med 

hypotes eller en Depth first med hypotes, har ofta visat sig vara framgångsrika i arbetet 

med SDP3 på alla tre stationer. Det finns dock undantag, framförallt på station 4. I de 

fall då laget haft en hypotes men inte lyckats lösa problemet finns flera troliga 

förklaringar vilka diskuteras i slutsatsen.  

För de lag som tillämpat Generate and test utan att ha en hypotes har problemlösningen 

för den praktiska uppgiften varit mindre framgångsrik. Det beror troligtvis på att det är 

en tidskrävande strategi och då uppgiften ska lösas under begränsad tid hinner många 

utav lagen inte med att slutföra sin problemlösning. Tidsbegränsningen har i vissa fall 

även haft negativ påverkan på de lag som använt en Generate and test med hypotes. Att 

tidsbegränsningen ställer till problem kan tydligt ses i aktivitetslistorna på framförallt 

station 5, där vi sett att många lag har rätt hypotes men inte hinner lösa hela problemet. 

På övriga stationer verkar denna tidspress inte vara en lika stor begränsning för lagen. 

Att Generate and test är mindre framgångsrik beror troligen mycket på att användaren 

inte är lika säker på vad som ska testas utan gör det mer på måfå. Hypotesen förminskar 

området där användaren tror sig kunna hitta svaret på ett effektivt sätt. Det innebär att 

en problemlösningsstrategi med hypotes gör problemlösningen effektivare. Generate 

and test med hypotes är den mest förekommande problemlösningsstrategin vid SDP3 

och används hela 20 gånger, vid 48 % av problemlösningen. Strategin visar sig vara 

framgångsrik även då vi undersöker medelpoängen som strategin har genererat. 

Medelpoängen är hög jämfört med medelpoängen för övriga strategier vilket stärker det 

antagande som tidigare gjorts att lag som har en hypotes är mer framgångsrika än lag 

som utför samma strategi fast utan hypotes.  

Lag som tillämpat någon variant av Depth first search har haft blandad framgång. Det 

beror troligen även här på att strategin ofta har använts i samband med hypotes, vilket vi 

tidigare konstaterat verkar framgångsrikt. Lagen har haft en uppfattning om var 
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informationen har funnits men har varit tvungna att leta efter den i flertalet avsnitt eller 

flikar. Även lag som använt Depth first search utan att ha en hypotes har haft väldigt 

blandad framgång. Depth first search används alltid tillsammans med en annan strategi 

vilket gör att vi inte kan uttala oss om hur bra strategin är. Depth first search 

förekommer enbart tre gånger utan att förknippas med en hypotes samt tre gånger med 

hypotes vilket är en låg frekvens. Precis som för Generate and test med hypotes har 

Depth first search med hypotes genererat ett högre medelpoäng jämfört med sin 

problemlösningsstrategi utan hypotes.  

De lag som använder sig av Random search har även de haft blandad framgång. Dock 

verkar det som att fler lag har haft svårigheter i sin problemlösning när de har använt sig 

av Random search, då fler lag har haft mindre framgång i samband med strategin. De 

lag som har haft framgång med strategin har enbart använt den vid kortare tillfällen och 

sedan även använt någon av de andra problemlösningsstrategierna. Vid arbetet med 

SDP3 förekom Random search som den enda tillämpade problemlösningsstrategin 

enbart hos ett lag. Det resulterar i att det svårt att säga hur bra systemet faktiskt stöttar 

strategin. Värt att anmärka är ändå att detta lag inte var framgångsrikt. Även 

medelpoängen för Random search visar på att strategin är mindre framgångsrik i SDP3, 

vilket stärker iakttagelsen vi gjort. Medelpoängen är överlägset lägst för strategin 

jämfört med medelpoängen för övriga strategier.  

7.2 Multi  
I Multi tycks det inte vara nödvändigt att ha en hypotes för att nå framgång. Flera lag 

visar på att det går bra att lösa problemen med exempelvis Generate and test utan 

hypotes och även flera problemlösningsstrategier tillsammans. Analysen visar att flera 

lag tillämpat en Random search i Multi, framförallt på station 4. Med några få undantag 

har lagen oftast haft bra framgång i sin problemlösning vilket tyder på att Multi, till 

skillnad från SDP3, stödjer Random search bra. Även medelpoängen för lagen som 

använt Random search visar på mer framgång i Multi än i SDP3. Medelpoängen för 

Random search är ungefär som för övriga strategier. 

Även i Multi förekommer både Depth first search med hypotes och Depth first search 

sällan. De två används endast totalt vid sju tillfällen. Liksom i SDP3 visar sig Depth 

first search med hypotes vara mer framgångsrikt än Depth first search där laget inte har 

en hypotes. Lagen som använt strategin utan att ha en hypotes har ofta haft begränsad 

framgång och medelpoängen för dessa lag är betydligt lägre än för övriga strategier. Där 

strategin har tillämpats med hypotes har framgången dock varit god, vilket även går att 

se vid jämförelse med medelpoängen.  

Precis som i SDP3 har lagen som använts sig av de två strategierna Generate and test 

och Generate and test med hypotes rönt olika framgång, men till skillnad från SDP3 

visar det sig att Generate and test utan en tillhörande hypotes är den mer framgångsrika 

av de två. Även här är ett dilemma att Generate and test, med eller utan hypotes, är 

väldigt tidskrävande vilket påverkas ytterligare av att de Multirelaterade frågorna är fler 

och att tid då inte kan ödslas på en specifik fråga. Om användaren dessutom har en 

felaktig hypotes kommer ytterligare tid att läggas på fel saker vilket kan bli ett 

ödesdigert misstag i slutändan.  
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8 Diskussion 
Här diskuterar vi vår analys i relation till de teorier som tidigare tagits upp. Vidare 

diskuteras materialet samt hur pass väl problemlösningsstrategierna stöds av de två 

systemen. Diskussionen avslutas med våra rekommendationer vid framtida 

undersökningar och liknande insamlingar av material. 

8.1 Problemlösningsstrategier 
Hill climbing och Means-end analysis är två vanligt förekommande 

problemlösningsstrategier enligt litteraturen. Vi har dock inte kunnat hitta något i 

datamaterialet som tyder på att användarna använder de två strategierna. För att kunna 

se spåren av dessa strategier krävs tillgång till data om hur användarna resonerar, till 

exempel genom att översätta och tolka deras konversationer eller andra metoder där 

resonemanget blir mer lättillgängligt. Att bara titta på problemlösarnas aktiviteter ger 

inte tillräckligt med information.  

Generate and test med hypotes, Generate and test och Random search används alla 

flitigt av lagen när de löser problemen på de olika stationerna. Depth first search samt 

Depth first search med hypotes förekommer men inte i samma mängd som de övriga 

strategierna.  

Generate and test är den strategi som oftast används i samband med hypoteser, vilket 

inte är så konstigt då den går ut på att titta på olika kombinationer. Generate and test är 

lämpligt att använda för mindre omfattande problem med få möjliga lösningar vilket gör 

att den fungerar bra för en hypotesprövning. Det beror på att problemet redan begränsats 

till de vägar problemlösaren tror kan vara aktuella. Generate and test kan även användas 

för att skapa en hypotes eller att förstå problemet då uppgiftsformuleringarna som lagen 

får hjälper till att begränsa de möjliga vägarna. Det finns dock tillfällen då Generate and 

test med hypotes i problemlösningen har visat sig problematisk. En förklaring skulle 

kunna vara att SDP3 inte hjälper användaren att finna en ny hypotes i de fall den 

aktuella hypotesen är felaktig. Det inträffade för flera lag som valde fel väg i sin 

problemlösning. Om hypotesen är korrekt kan en annan förklaring vara att det finns 

brister i hur väl systemet stödjer användaren i sin sökning efter ett specifikt svar, vilket 

även det förekom på station 4. Troligen har flertalet lag fått viss hjälp med att finna en 

hypotes genom att jämföra och testa sig fram utifrån tillgänglig information i 

huvudfunktionerna Felkoder och Kontroll.  

Depth first search med hypotes har haft blandad framgång i arbetet med att stärka eller 

falsifiera en hypotes i SDP3, men har fungerat bra i Multi. Även här genomsöks möjliga 

vägar men på ett mer strukturerat sätt. Användningen av en Depth first search är lämplig 

när lagen vet på ett ungefär var informationen i systemet finns alternativt när de vill 

jämföra olika alternativ mot varandra. Depth first search förekommer även utan hypotes 

och har även då olika resultat beroende på system. Det har visat sig att Depth first 

search fungerar mindre bra i de båda systemen. Framgången med Depth first search i 

SDP3 och Multi har påverkats av tidsbristen då strategin, precis som båda formerna av 

Generate and test, är tidskrävande.  

Random search förekommer aldrig som hypotesprövande strategi. Däremot finns 

exempel då Random search och hypotes förekommer under en och samma 

problemlösningstillfälle. De gånger de förekommer tillsammans är innan en hypotes har 

skapats och då aktivitetslistan har visat att lagen med hjälp av andra strategier har 

upptäckt att deras hypotes är felaktig. Trots det är Random search den strategi som 
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förekommer näst flest gånger på respektive system. Strategin används för att söka svar 

när lagen verkar osäkra. Lagen söker då på måfå i systemet efter information som kan 

ge ledtrådar till var rätt svar finns, vilket är precis vad Random search går ut på. 

Random search har visat sig fungera bra i Multi men sämre i SDP3. Troligtvis bidrar 

huvudfunktionen Sök till att Random search fungerar så pass väl i Multi. 

På station 5 måste laget hitta information i Multi för att åtgärda felet på fordonet. Det 

har visat sig vara problematiskt, inte minst för att användaren i Multi då måste avbryta 

den problemlösning som pågår för att hjälpa till med lösningen av fordonet. 

Anledningen till att laget avbryter Multianvändaren är troligen för att den personen har 

mest erfarenhet att eftersöka den informationen som behövs. De lag som tidigt har 

identifierat felet och därför kunnat arbeta med Multi på två datorer alternativt inte lagt 

ner tid på att stärka sin hypotes utan istället fokuserat på att åtgärda felet på fordonet har 

visat sig vara väldigt framgångsrika.  

Då många lag har visat sig förstå hur det praktiska problemet ska lösas är det inte 

konstigt att Generate and test med hypotes är den problemlösningsstrategi som 

förekommer oftast när SDP3 används. Även för Multi kan vi se att lagen har en tydlig 

tankegång som de följer, och hypotesprövning är den strategi som förekommer oftast 

även i Multi, trots att det inte visat sig vara lika viktigt. En förklaring till att en hypotes 

inte är nödvändig antas vara att informationens strukturering i Multi tillåter det. Enligt 

Jonassen (2000) används hypotes vid felsökning vilket inte är det huvudsakliga syftet 

med Multi och kan därmed ses som en annan förklaring till att framgång uppnås utan 

hypotes. 

8.2 Problemlösningsstrategier utanför det teoretiska ramverket 
I vår analys upptäcktes strategier i problemlösningen som ligger utanför det teoretiska 

ramverket och som heller inte innefattas av Hilbert och Redmiles (2001) teoretiska 

metodramverk. Bland dessa förekommer det att ett lag tar hjälp av den 

stationsansvarige. De diskuterar eller ställer en fråga till stationsansvarig med en 

förhoppning om att få svar på sin fundering. Detta skulle kunna liknas vid en Generate 

and test med hypotes. Det är i det här fallet svårt att avgöra om någon utav dessa 

strategier tillämpats eftersom frågan i de flesta fall berör praktikaliteter eller 

uppgiftsformuleringen snarare än själva problemlösningen.  

Vidare är gruppdynamik och arbetsfördelning i vissa fall påtaglig. Lagen har förberett 

sig på olika sätt till exempel genom en mer eller mindre tydlig arbetsfördelning. Likaså 

skiljer sig hur mycket och på vilket sätt kommunikationen sker mellan 

lagmedlemmarna.  

8.3 Faktorer som försvårar problemlösningen 
I teorin beskrivs tre faktorer som enligt Wang och Chiew (2008) kan uppstå vid 

problemlösning. En faktor som visar sig i sekvensdiagrammen är mental set. Vi kan 

tydligt se att alla lag inte tar samma väg i sin problemlösning och därmed också anta att 

alla inte väljer den enklaste vägen. Lag med likartad framgång kan ha väldigt olika 

sekvensdiagram, vilket tyder på att de har angripit problemet på olika sätt. Eftersom 

framgången i problemlösningen varit lika stor är det svårt att säga i vilken grad strategin 

försvårat problemlösningen.  

Sekvensdiagram och aktivitetslistor visar även på att många lag inte vill falla i fällan att 

anta att de är på rätt väg. Flera lag stärker sin hypotes under problemlösningens gång. 
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Detta kan dock vara tidskrävande, vilket gör att lag som är på rätt väg inte hinner 

slutföra sin problemlösning. Det tyder på en medvetenhet om vilken kunskap de har och 

hur de angriper problemet. Wang och Chiew (2008) menar att denna typ av 

metakognition kan försvåra problemlösningen vilket visar sig i vårt fall när lagen inte 

hunnit slutföra uppgiften.  

Wang och Chiew (2008) skriver att brist på kunskap begränsar framgången. Analysen 

visar att det sällan finns tydliga förklaringar till varför en Random search tillämpats men 

det kan vara en indikation på att laget inte haft tillräcklig kunskap. Därför har de helt 

enkelt inte vetat var i systemen de ska leta efter svaren. Förekomsten av diskussioner, 

vilka kan utläsas i aktivitetslistorna, kan även det vara en antydan om brist på kunskap. 

Eftersom diskussion är en företeelse som inte har analyserat kan vi inte med större 

säkerhet säga huruvida lagen förstår problemen eller inte.  

8.4 Minnet 
Under tävlingens gång utsätts deltagarna för mycket stress. Den information som de 

läser läggs därför primärt i arbetsminnet för att hela tiden ligga aktuellt. Dock kan inte 

arbetsminnet hantera för mycket information åt gången utan fokuserar på den viktigaste 

informationen. Författarna tror att detta påverkar deltagarna på så vis att de går tillbaka 

till avsnitt i systemen som de tidigare har besökt för att hämta information. De kommer 

helt enkelt inte ihåg från förra besöket vilken information som fanns där. Lagen tycks ha 

haft svårigheter att fokusera på flera nyckelord i uppgiftsformuleringen samtidigt. 

Därför händer det att lagen missar förekomsten av svar i systemet på andra frågor än 

den fråga som de för tillfället har fokus på vilket beror på arbetsminnets begränsningar. 

Påfrestningen på arbetsminnet är något som gör problemlösningen mer problematisk än 

vad den redan är. Systemen verkar vara utformade så att användarens arbetsminne 

måste arbeta på högvarv genom hela problemlösningen vilket leder till förbisedd 

information och glömska om var i systemet användaren tidigare befunnit sig. Om 

systemen skulle kunna utformas så att arbetsminnet avlastades skulle problemlösningen 

kunna bli effektivare. 

8.5 Tidigare kunskap 
Det är svårt att veta om en hypotes byggs på tidigare kunskap eller på den information 

användaren får av systemet. Troligtvis skapas en uppfattning om problemet genom att 

användaren använder analogier tillsammans med den nya informationen. 

Alla deltagare i tävlingen var där i form av experter. Många har troligen lång 

yrkeserfarenhet som servicetekniker eller reservdelsansvariga och hade tidigare visat 

prov på sin kunskap genom att komma bra på deltävlingarna. Det är därför svårt att peka 

på de skillnader som finns mellan noviser och experter. Den eftertänksamhet som 

Goldstein (2008) menar är en av skillnaderna mellan de olika graderna av kunskap kan 

uttydas hos vissa av de mer framgångsrika lagen, men även hos lag som varit mindre 

framgångsrika i tävlingen.  

Troligtvis har tidigare erfarenheter och kunskaper, och därigenom analogier, betydelse 

för tävlingen men det är inget som går att uttyda ur analysen. 

Att samtliga deltagare är där i form av experter på området medför även att de har lång 

erfarenhet av de två IT-system som de arbetar i. Den tidigare erfarenheten i systemen 

gör det lättare för användarna att snabbt hitta rätt information då de vet hur systemen är 
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uppbyggda och de kan snabbt sätta de nya problemen i relation till tidigare problem på 

grund av sin organiserade kunskap. Trots att de ibland kanske inte kan skapa sig en 

hypotes vet de ungefär var i systemet de ska leta efter information då de har en 

uppfattning om vad problemet är och var i systemet informationen kan tänkas finnas.  

8.6 Kvalitetsanalys av analysverktyget 
Sekvensdiagrammen bygger på information i aktivitetslistorna. För att kunna utföra 

analysen är det därmed tvunget att stå klart vilka aktiviteter som anses vara intressanta 

för analysen, samt vilka som inte behöver dokumenteras. Skillnader i vilka 

systeminteraktioner och övriga aktiviteter som antecknas kan innebära stora skillnader i 

sekvensdiagrammen. För reliabiliteten är det därför viktigt att alltid vara konsekvent i 

skapandet av aktivitetslistor. Likaså är det viktigt att vara konsekvent vid prickningar i 

sekvensdiagrammen eftersom felaktiga prickningar orsakar förändringar i 

interaktionsmönstret vilket påverkar identifieringen av problemlösningsstrategierna. 

Konsekvens är därmed en avgörande faktor för att analysverktyget ska fungera bra. 

Tidsschemat är en betydelsefull del av analysverktyget för validiteten. Det ger en 

överskådlig bild av hur problemlösningen går till. Med andra ord i vilken utsträckning 

serviceteknikerna utför kontroller på fordonet och använder sig av de två systemen. 

Tidsschemat illustrerar också aktiviteter som inte klassificeras som en systeminteraktion 

men som ändå ansågs vara centrala i problemlösningen. Om analysverktyget ska 

användas på liknande material men där analysen enbart genomförs på ett område, till 

exempel ett utav systemen, kommer tidsschemat inte behövas. Det helhetsintryck som 

tidsschemana är ämnade att bidra med kommer inte behövas vid analys av ett system. 

De få aktiviteter som i vårt fall enbart visas på tidsschemana, exempelvis personbyte, 

kan illustreras i sekvensdiagrammet om behovet finns. 

Sekvensdiagrammen har utformats utifrån frågeställningar och studerade system. Därför 

kan de inte generaliseras och användas för en annan datamaterialanalys utan att först se 

över de aktiviteter samt huvudfunktioner som sekvensdiagrammet innehåller. Däremot 

kan sekvensdiagrammet som en illustration användas, det vill säga dess design och 

sättet som interaktionsmönstren beskrivs på.  

8.7 Kvalitetsanalys av analysverktygets applicering  

8.7.1 Validitet 
Till skillnad från tävlingen får serviceteknikerna inte en uppgiftsbeskrivning i det 

dagliga arbetet. Däremot erhålls en arbetsorder innehållande den information som 

kunden lämnat om fordonet. Den kan mycket väl antas se ut precis så som 

uppgiftsbeskrivningarna i Top Team och därmed stärker det validiteten. 

Serviceteknikerna jobbar oftast mer individuellt än vad de gör under tävlingen vilket 

försämrar validiteten men det behöver inte innebära att ett samarbete uteblir så effekten 

torde inte vara så stark. Även i vardagen har serviceteknikerna tidspress då både ägaren 

av fordonet samt kollegorna förväntar sig att felet ska bli åtgärdat inom en rimlig tid, 

dock är den oftast inte lika extrem som under tävlingen vilket kan försämra validiteten 

något.  

Vi anser dock att verklighetsanknytningen är tillräckligt stor för att de 

problemlösningsstrategier som har visat sig effektiva under tävlingen troligtvis är valida 

även när serviceteknikerna använder sig av dem i sitt dagliga arbete.  
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De största skillnaderna mot i en riktig verkstad anser vi är att om användarna inte kan 

skapa sig en hypotes kan de leta efter information i andra källor som inte finns 

tillgängliga under tävlingen samt att om de är på rätt väg kommer de troligtvis att få 

slutföra sin problemlösning. 

Validiteten har påverkats negativt av att uppgiften innehöll teoretiska frågor som skulle 

lösas. De var inte alltid direkt relaterade till det problem som skulle lösas för en 

potentiell kund utan satte snarare prov på teoretisk kunskap om området som problemet 

härrörde till. Därav handlade problemlösningen desto mer om att hitta svar på en fråga 

snarare än att lösa ett problem. Det är tänkbart att frågan skulle vara relevant för 

problemet men var inte alltid det. På en utav stationerna framgick det tydligt att laget 

svarar på frågor snarare än att de löser ett problem.   

8.7.2 Reliabilitet 
Vid analysgenomförandet hade vi tillgång till lagens tävlingsresultat. Informationen har 

dock inte påverkat reliabiliteten eftersom problemslösningsstrategierna har applicerats 

på sekvensdiagrammen utifrån vårt teoretiska ramverk. Därefter har 

problemlösningsstrategierna för ett system, det vill säga i ett sekvensdiagram, jämförts 

med lagens resultat.  

Medelvärden och frekvenser i den statistiska analysen har använts trots att 

beräkningarna inte var signifikanta. Det har dock inte påverkat reliabiliteten nämnvärt 

eftersom medelvärden och frekvenser använts för att förstärka våra analytiska resultat 

snarare än att bekräfta.  

Reliabiliteten kan ha påverkats negativt av att varken webbkameran eller videokameran 

har fångat lagmedlemmarnas alla aktiviteter. Därför kan vissa aktiviteter ha missats i 

överföringen till aktivitetslistan. Vissa aktiviteter har också varit svåra att tolka, till 

exempel huruvida användaren läser och antecknar eller kontrollerar vid fordonet. Trots 

att filmkameran ibland gick att vrida på stod den på en fast plats. Det innebär att 

personer ibland stod framför kameran och då skymde inspelningen av relevanta 

aktiviteter, eller att aktiviteter utfördes på områden som inte filmades. Webbkameran 

filmade framförallt användarens ansikte och det har därför inte varit uppenbart vilka 

aktiviteter som utfördes då användarens blick riktades nedåt. Då vissa användare ibland 

inte satt på stolen vid interaktioner med systemet, alternativt hade vinklat datorskärmen 

så att det avsedda området inte spelades in, försvann aktiviteter i inspelningen.  

Reliabiliteten kan också ha försämrats genom att vi inte kunde inkludera konversationer 

i analysen. Konversationer lagmedlemmarna sinsemellan ansågs betydelsefulla för 

problemlösningens framgång och fanns därför med i beaktning från början. Då alla lag 

inte pratar ett språk som författarna kunde översätta fick vi tillgå de språkkunskaper 

som fanns internt på Scania. Efter den första, som sedan visade sig bli den enda, 

översättningssessionen upptäcktes att ljudkvalitén på inspelningarna inte var tillräckligt 

bra för att uppfatta vad lagmedlemmarna konverserade om. Även dialektala skillnader 

gjorde översättningen problematisk. På grund av det togs konversationerna bort från de 

aktiviteter som analyserades. 

Stationsupplägget och uppgiftsformuleringen har en inverkan på vilka mönster som 

framträder i sekvensdiagrammen. Appliceringen av problemlösningsstrategier har 

främst gjorts utifrån sekvensdiagrammens mönster. För att förbättra reliabiliteten har 

aktivitetslistorna i många fall använts som ett komplement i analysen för att få 
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detaljinformation om utförda aktiviteter. Särskilt viktiga har aktivitetslistorna varit för 

att åskådliggöra vissa problemlösningsstrategier.  

Reliabiliteten kan ha försämrats eftersom vi utgått från lagens poäng för att mäta deras 

framgång trots att de inte relaterar till systeminteraktionen.  

8.7.3 Generaliserbarhet 
Studiens urvalsgrupp består av servicetekniker som kan antas ha stor yrkeskunskap 

eftersom de nått världsfinalen. Att studien grundar sig på en relativt homogen 

urvalsgrupp gör att vi inte kan dra några generella slutsatser om förhållanden utanför 

urvalsgruppen.  

8.8 Slutsatser 
För att kunna analysera det förinspelade materialet togs ett analysverktyg fram. Med 

hjälp av vårt analysverktyg och det teoretiska ramverket kring problemlösning kunde 

lagens problemlösningsstrategier identifieras. I relation till lagens framgång har vi 

kunnat se hur pass väl de två systemen Multi och SDP3 stödjer de olika strategierna i 

serviceteknikernas arbete.  

8.8.1 Vilken metod kan användas för att analysera filmmaterialet och 
skärminspelningarna? 

Den första frågeställningen besvaras genom det analysverktyg som tagits fram och 

använts. Analysverktyget består av tre delar: aktivitetslistor, sekvensdiagram och 

tidsscheman. Med hjälp av analysverktygets tre delar har filmmaterialet och 

skärminspelningarna kunnat bearbetas och därefter kunnat analyseras. De tre delarna 

kompletterar varandra och behövs för att se helheten i problemlösningen. 

Aktivitetslistorna är en detaljerad beskrivning som behövs för att fördjupa sig i 

sekvensdiagrammen. Sekvensdiagrammen ger en mindre detaljerad beskrivning men 

skildrar problemlösningen i respektive system genom dess mönster. Tidsschemat har få 

detaljer men ger en helhetsbild över alla områden som lagen använder till sin 

problemlösning.  

8.8.2 Hur väl stöttar systemen vald problemlösningsstrategi?  
De två systemen är båda bra på att stötta problemlösningen när användaren har en tydlig 

hypotes, dock är SDP3 bättre än Multi. I SDP3 har både Generate and test och Depth 

first search visat sig effektiva för att stärka en hypotes och därmed visa att användaren 

är på rätt väg. 

SDP3 verkar inte stödja bytet av en hypotes. De lag som har skapat sig fel hypotes, 

framförallt på station 4, verkar ha svårt att använda systemen för att komma på rätt väg. 

Detta kan bero på tidspress och stressen, alternativt på att systemet helt enkelt inte ger 

den information som behövs för att låta användaren få en ny uppfattning om problemet. 

SDP3 är dock väldigt bra på att låta användaren skapa sig en första hypotes, där 

Generate and test och Depth first search sedan spelar en viktig roll för att försäkra 

användaren om att hypotesen är rätt.  

SDP3 stödjer inte Random search så bra. Det är svårt för användaren att förstå felet om 

de inte har en aning om var de ska börja. Dock hjälper felkoderna i fordonet till med att 

ställa den ursprungliga hypotesen, något som gör att Random search ofta inte behöver 

användas.  



51 

 

Multi stödjer Random search på ett bättre sätt än SDP3. I Multi krävs inte att 

användaren ska ha samma uppfattning om felet. Utifrån uppgiftsbeskrivningen som 

laget fått har de kunnat hitta information med hjälp av till exempel sökfunktionen. 

Sökfunktionen i Multi är en av de stora skillnaderna mellan systemen och kan även vara 

förklaringen till systemens olika stöd för just Random search.  

Generate and test med hypotes visar sig enbart ibland fungera i Multi. Vid tveksamheter 

eller vid behov att stärka en hypotes kan användaren få fram väsentlig information 

genom att testa olika aktiviteter eller avsnitt. Strategin har dock misslyckats med att 

falsifiera hypoteser vid några tillfällen, vilket tyder på att metoden enbart fungerar 

tillsammans med rätt hypotes. Metoden är ganska långsam vilket gör att den inte alltid 

har varit så effektiv under tävlingen.  

Depth first search har inte förekommit särskilt mycket i varken SDP3 eller Multi. I de 

fall Depth first search har förekommit har strategin ofta gjort det i samband med en 

hypotes. Detta har givit olika resultat, men det beror förmodligen på att lagets hypotes 

varit olika stark. För att kunna använda sig av en effektiv Depth first search måste 

användaren redan befinna sig i närheten av rätt plats i systemet. Användaren kommer ha 

svårt att skapa en hypotes med hjälp av Depth first serach men kan stärka en hypotes 

med hjälp av strategin då förfarandet är långsamt, framförallt om användaren inte 

befinner sig i närheten av svaret.  

Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att problemlösningen i SDP3 fungerar bra vid 

användning av en hypotes som testas med någon strategi. Det förutsätter dock att 

hypotesen är korrekt då analysen visat att SDP3 inte stödjer användarens sökning efter 

en ny hypotes särskilt bra. Random search är inte en strategi att föredra i SDP3. Det är 

svårt att dra några konkreta slutsatser om de övriga problemlösningsstrategiernas 

lämplighet i SDP3 eftersom resultaten varierar.  

Till skillnad från SDP3 stöds Random search bättre av Multi. Dess användning är därför 

att föredra i Multi snarare än i SDP3. Att ha en hypotes vid problemlösning i Multi 

fungerar bra och systemet tillåter användaren att finna nya hypoteser på ett bättre sätt än 

SDP3. Det är inte lika viktigt för användaren att ha en hypotes i Multi som det är i 

SDP3 utan det har visat sig att problemlösningen ofta fungerar bra även utan hypotes. 

Liksom för SDP3 är det även för Multi svårt att dra några konkreta slutsatser om de 

övriga problemlösningsstrategiernas lämplighet eftersom lagens framgång varierat.  

8.9 Rekommendationer för framtiden 
Materialet som ligger till grund för examensarbetet innehåller mycket intressant 

information. Utifrån examensarbetes syfte och tidsram har vi enbart behandlat en del av 

den informationen. Materialet skulle kunna återanvändas för att fördjupa sig i de 

slutsatser som examensarbetet presenterar eller för att genomföra en studie vars fokus är 

ett annat. 

Det visade sig inte genomförbart att ta hänsyn till de diskussioner som lagen har. Vi tror 

att diskussionerna skulle kunna ge stor förståelse för hur lagen arbetar och resonerar 

under problemlösningen vilket i sin tur skulle kunna leda till en ökad insikt om hur 

lagen använder systemen och även öppna upp för att inkludera fler 

problemlösningsstrategier i analysen. För att inkludera diskussioner i framtida studier 

rekommenderar vi att förbättra ljudupptagningen vilket skulle kunna ske om varje 

lagmedlem bär en egen mikrofon. Lagmedlemmarnas medvetenhet om 

ljudupptagningen via mikrofon skulle kunna göra att laget kommunicerar på ett 
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annorlunda sätt. Ljudupptagningen i Camtasia Studio tycks inte ha påverkat hur 

diskussionerna förs. Därför tror vi att lagmedlemmarna inte skulle besväras av sina 

mikrofoner och prata fritt med varandra. Uppställningen av en bra extern mikrofon är ett 

annat alternativ som skulle kunna förbättra ljudkvalitén i samtalen.  

Att göra en statistisk analys på de olika problemlösningsstrategierna skulle kunna 

tillföra mycket intressant information angående användarnas problemlösning i de båda 

systemen. Det stora problemet vid genomförandet av en multipel regressionsanalys var 

att det inte blev statistiskt signifikant, det vill säga det finns för stor osäkerhet i 

analysen. En förklaring är den begränsade urvalsgrupp som fanns att tillgå. En annan 

förklaring är den stora variation som finns i resultatet. Resultatet ger inte någon 

information om vilket system som har använts för att få poäng och inte heller när poäng 

har erhållits. Vi har inte kunnat jämföra var användaren befinner sig i systemet med 

situationer då de hittat ett poänggivande svar. Därför kan vi inte dra några slutsatser om 

vilken problemlösningsstrategi som har använts när rätt svar har hittats. 

Resultatet som enda mått på framgång har således inte varit tillräckligt för att göra en 

statistik analys. Det behövs ytterligare variabler som beskriver lagens framgång. Det 

skulle kunna åstadkommas med hjälp av en mer detaljerad dokumentation som 

beskriver plats i systemet då rätt svar erhålls. Följaktligen vet vi då säkert i vilka 

situationer en viss problemlösningsstrategi varit framgångsrik.  

Diskussioner har förekommit om den informationen som ligger i loggfilerna kan 

utvinnas till datapunkter vilket skulle vara intressant för en vidare analys. Vi tror att det 

finns mycket information att hämta i de interaktioner som sker med systemet men att de 

inspelningar som gjorts nu i så fall måste kompletteras. Det är tidskrävande att plocka ut 

interaktionerna för att sedan omvandla dem till datapunkter eller, som i vårt fall, 

aktivitetslistorna. För att kunna använda dessa datapunkter skulle vi rekommendera att 

framtida inspelningar kompletteras med programvara anpassad för sådana ändamål. 

Datapunkterna skulle kunna användas till bland annat statistiska analyser samt analyser 

inom området data mining
7
. 

                                                 
7
 Datautvinning, sökning och extraktion av meningsfulla samband i stora mängder data. 

Metoderna, som ofta handlar om mönsterigenkänning och maskinlärande, hämtas från 
gränsområdena mellan statistik och datavetenskap. (NE 2012) 
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Appendix 1 
I appendix 1 presenteras samtliga sekvensdiagram med samma upplägg som i 

analysdelen. Sekvensdiagrammen redovisas stationsvis och lag för lag där diagrammen 

för SDP3 presenteras först och sedan sekvensdiagram för Multi.  

Station 3 

 

Figur 28: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 1 på station 3 
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Figur 29: Sekvensdiagram Multi för Lag 1 på station 3 

 

Figur 30: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 2 på station 3 
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Figur 31: Sekvensdiagram Multi för Lag 2 på station 3 

 

Figur 32: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 3 på station 3 
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Figur 33: Sekvensdiagram Multi för Lag 3 på station 3 

 

Figur 34: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 4 på station 3 
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Figur 35: Sekvensdiagram  Multi för Lag 4 på station 3 

 

Figur 36: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 5 på station 3 
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Figur 37: Sekvensdiagram Multi för Lag 5 på station 3 

 

Figur 38: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 6 på station 3. 
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Figur 39: Sekvensdiagram Multi för Lag 6 på station 3 

 

Figur 40: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 7 på station 3 
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Figur 41: Sekvensdiagram Multi för Lag 7 på station 3 

 

Figur 42: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 8 på station 3 
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Figur 43: Sekvensdiagram Multi för Lag 8 på station 3 

 

Figur 44: Sekvensdiagram Multi för Lag 9 på station 3 
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Figur 45: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 10 på station 3 

 

Figur 46: Sekvensdiagram Multi för Lag 10 på station 3 
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Station 4 

 

Figur 47: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 1 på station 4 

 

Figur 48: Sekvensdiagram Multi för Lag 1 på station 4 
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Figur 49: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 2 på station 4 

 

Figur 50: Sekvensdiagram Multi för Lag 2 på station 4 
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Figur 51: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 3 på station 4 

 

Figur 52: Sekvensdiagram Multi för Lag 3 på station 4 
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Figur 53: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 4 på station 4 

 

Figur 54: Sekvensdiagram Multi för Lag 4 på station 4 
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Figur 55: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 5 på station 4 

 

Figur 56: Sekvensdiagram Multi för Lag 5 på station 4 
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Figur 57: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 6 på station 4 

 

Figur 58: Sekvensdiagram Multi för Lag 6 på station 4 
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Figur 59: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 7 på station 4 

 

Figur 60: Sekvensdiagram Multi för Lag 7 på station 4 
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Figur 61: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 8 på station 4 

 

Figur 62: Sekvensdiagram Multi för Lag 8 på station 4 
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Figur 63: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 9 på station 4 

 

Figur 64: Sekvensdiagram Multi för Lag 9 på station 4 
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Figur 65: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 10 på station 4 

 

Figur 66: Sekvensdiagram Multi för Lag 10 på station 4 
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Station 5 

 

Figur 67: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 1 på station 5 

 

Figur 68: Sekvensdiagram Multi för Lag 1 på station 5 
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Figur 69: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 2 på station 5 

 

Figur 70: Sekvensdiagram Multi för Lag 2 på station 5 
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Figur 71: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 3 på station 5 

 

Figur 72: Sekvensdiagram Multi för Lag 3 på station 5 
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Figur 73: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 4 på station 5 

 

Figur 74: Sekvensdiagram Multi för Lag 4 på station 5 
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Figur 75: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 5 på station 5 

 

Figur 76: Sekvensdiagram Multi för Lag 5 på station 5 
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Figur 77: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 7 på station 5 

 

Figur 78: Sekvensdiagram Multi för Lag 7 på station 5 
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Figur 79: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 8 på station 5 

 

Figur 80: Sekvensdiagram Multi för Lag 8 på station 5 
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Figur 81: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 9 på station 5 

 

Figur 82: Sekvensdiagram Multi för Lag 9 på station 5 
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Figur 83: Sekvensdiagram SDP3 för Lag 10 på station 5 

 

Figur 84: Sekvensdiagram Multi för Lag 10 på station 5 
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Appendix 2 
I appendix 2 presenteras samtliga tidsscheman med samma upplägg som i analysdelen.  

Station 3 

 

Figur 85: Tidsschema för Lag 1 på station 3. 

 

Figur 86: Tidsschema för Lag 2 på station 3. 

 

Figur 87: Tidsschema för Lag 3 på station 3. 

 

Figur 88: Tidsschema för Lag 4 på station 3. 

 

Figur 89: Tidsschema för Lag 5 på station 3. 
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Figur 90: Tidsschema för Lag 6 på station 3. 

 

Figur 91: Tidsschema för Lag 7 på station 3. 

 

Figur 92: Tidsschema för Lag 8 på station 3. 

 

Figur 93: Tidsschema för Lag 9 på station 3. 

 

Figur 94: Tidsschema för Lag 10 på station 3. 
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Station 4 

 

Figur 95: Tidsschema för Lag 1 på station 4 

 

Figur 96: Tidsschema för Lag 2 på station 4 

 

Figur 97: Tidsschema för Lag 3 på station 4 

 

Figur 98: Tidsschema för Lag 4 på station 4 

 

Figur 99: Tidsschema för Lag 5 på station 4 
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Figur 100: Tidsschema för Lag 6 på station 4 

 

Figur 101: Tidsschema för Lag 7 på station 4 

 

Figur 102: Tidsschema för Lag 8 på station 4 

 

Figur 103: Tidsschema för Lag 9 på station 4 

 

Figur 104: Tidsschema för Lag 10 på station 4 
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Station 5 

 

Figur 105: Tidsschema för Lag 1 på station 5 

 

Figur 106: Tidsschema för Lag 2 på station 5 

 

Figur 107: Tidsschema för Lag 3 på station 5 

 

Figur 108: Tidsschema för Lag 4 på station 5 

 

Figur 109: Tidsschema för Lag 5 på station 5 



89 

 

 

Figur 110: Tidsschema för Lag 7 på station 5 

 

Figur 111: Tidsschema för Lag 8 på station 5 

 

Figur 112: Tidsschema för Lag 9 på station 5 

 

Figur 113: Tidsschema för Lag 10 på station 5 
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Appendix 3 
Nedan följer ett utdrag ur en aktivitetslista. Utdraget är taget från ett lag på station fyra 

och beskriver delar av deras arbete med Multi. Punkterna illustrerar borttagna 

aktiviteter.  

Exempel aktivitetslista 
Start 04.40 

Sätter sig vid Multi direkt. Gör inget, 

väntar på att en kille kommer med 

chassinummer.  

Reservdelar 

Servicehandbok 

 Väljer 10-00-02, pdf    

Sök men stänger 

Standardtider 

Sök 

 Reservdelar 

  Benämning, ebm 

Ingen sökträff.  

  Fbm 

  Ingen sökträff 

  System, fbm 

  Ingen sökträff 

Frågar de bredvid.  

 Standardtid 

  Arbetsobjekt, fbm 

 Servicehandbok 

  Fritext, fbm 

  Väljer sökträff 10-75 

Sök men stänger 

Öppnar pdf.en, 10-00-02  

 Scrollar 

Väljer 10-00 Frenos = bromskunskap. 

Funktionsbeskrivning, funktion 

Småpratar 

Hjälp (menyn) men klickar ej på nåt 

…… 

TI 

Reservdelar 

Sök-ersättning stänger 

Sök 

 System, fbm 

 Ingen sökträff 

Samma sökning igen!  

Väljer avsnitt (i reservdelar) 10-01, 10-05, 

10-10, 10-15, 10-20, 10-25, 10-30, 10-35, 

10-40, 10-45, 10-50, 10-55, 10-60, 10-99 

Sök 

 Komponentkod, fbm 

 Ingen sökträff 

…….. 

Standardtid 

 Väljer avsnitt 10-01, 10-25, 10-20, 10-

35-5083, 10-35-5125 

……. 

Reservdelar 

 Väljer 10-35-8020 

 Skriver artikelnummer 2038219 

Navigator 
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Interagerar med bild. För pekaren över så 

det ser vad komponenterna har för 

artikelnummer.  

…….. 

Tid 18.50 Den ena börjar prata med han 

bredvid. Den andra tar kommandot över 

datorn = personbyte 

Servicehandbok 

 Väljer 10-35 V82 

Funktionsbeskrivning, syfte 

 Arbetsbeskrivning, placering 

  Anslutning 

   Klickar på länk, scrollar 

   Klickar på annan länk 

Väljer avsnitt 10-20, 10-25, 10-30 

parkeringsbroms. Arbetsbeskrivning, 

procedur.  

…….. 

Servicehandbok 

 Väljer avsnitt 10-35 D39 

(Funktionsbeskrivning, syfte) 

  Översikt 

  Placering 

  Funktion 

 Arbetsbeskrivning, förklaring 

Väljer 10-35 V3 Funktionsbeskrivning, 

syfte 

Väljer 10-35 V4 

Väljer 10-35 v82 Funktionsbeskrivning, 

syfte 

 Översikt 

 

 

 Placering 

 Funktion 

Arbetsbeskrivning, placering 

Väljer 10-35 v83 

Väljer 10-35 v86 

Väljer 10-35 v95 Funk. Bes, syfte 

Sök (servicehandbok) 

 Fritext, fbm 

 Väljer den enda sökträffen 10-75 

Funktionsbeskrivning, funktion 

……… 

Standardtider 

Reservdelar 

 Väljer 10-35-8020 

Sök men stänger 

Sök men stänger 

Servicehandbok 

 Väljer 10-35 V82 

Funktionsbeskrivning, syfte 

  Översikt 

  Placering 

  Funktion 

Väljer slutavsnitt 10-35 

Väljer slutavsnitt 10-35 

Väljer slutavsnitt 10-35 

Väljer slutavsnitt 10-35 

Väljer slutavsnitt 10-35 V82 
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