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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utforma ett förslag till en instruktionsmanual för snabbtältet 

ATL 16 som kan användas trots att förkunskaper kan saknas hos användaren i hur man 

nedmonterar ett tält. Studien avser även att hitta ett svar på vilket material 

instruktionsmaterialet bör och är lämpligast att tryckas på för att bemästra olika 

väderleksmässiga förhållanden. 

Den empiriska basen utgörs främst av kvalitativa intervjuer och observationer med 

respondenterna och anställda vid företaget LETRO Sport AB. I samband med intervjuer med 

de anställda på LETRO Sport AB framgick det att det fanns ett problem med avsaknaden av 

en instruktionsmanual för snabbtältet ATL 16. Av det skälet har företaget ett behov av att 

det tas fram en instruktionsmanual som klarar av de påfrestningar som väderleksmässiga 

förhållanden kan orsaka. 

 

Abstract 

The purpose with this studie is to draft a proposal for an instructional manual for Pop Up 

tent ATL 16 which can be used despite lack of pre-knowledge in how to disassemble tents. 

The study also aims to find an answer on what material the instructional manual should and 

is most appropriate to print on to master different weather conditions. 

The empirical base consists primarily of quality interviews and observations with 

respondents and employees at LETRO Sport AB. In connection with interviews with the staff 

at LETRO Sport AB showed that there was a problem with the lack of an instructional manual 

for the Pop Up tent ATL 16. For that reason the company has a need for an instructional 

manual that copes with weather stress. 
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Förord 

Jag studerar Informativ illustration på Mälardalens högskola och under vårterminen 2017 

skrevs denna kandidat uppsats. Det har varit mycket skratt under resans gång då i synnerhet 

i samband med användartesterna i denna studie. Men det har även funnits  stunder av 

frustration och tvivel då det man har trott har visat sig vara fel. Det har varit en krokig men 

samtidigt en oförglömlig resa och jag kan inte nog tacka för alla erfarenheter som jag har fått 

ta del av under denna tid. En betydande delfaktor i denna studie har varit att planera 
tidsfaktorn. Det vill säga att bestämma hur lång tid varje delmoment har fått ta. 

Jag vill tacka Lennart Trollvad, Johan Östergren och Ingrid Runnérus Trollvad på LETRO Sport 

AB för deras samarbete, stöd, expertis och vänlighet i samband med mitt arbete.  

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Sven Holmberg för råd och stöd under 
resans gång.  

Tack även till Erik och Ida för all inspiration och glädje som ni skänker mig.  

Slutligen skulle jag vilja rikta ett stort tack till alla respondenter för sitt deltagande i samband 

med användartester och intervjuer. 

Mikko Paananen 

Surahammar 2017-05-20 
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Bakgrund 

Företaget LETRO Sport AB i Surahammar bedriver försäljning av sportartiklar för orientering 

och multisport. Företaget bildades 1979 och har tre anställda. Företaget bedriver sin 

försäljning via butik, webb och postorder. Under perioden april-oktober bedriver man även 

försäljning av sportartiklar i samband med orienteringstävlingar främst i Mälardalsregionen. 

Det aktuella problemet är att företaget saknar en instruktionsmanual för snabbtältet ATL 16 

och att detta skapar problem för kunden vid nedmontering av tältet. I samband främst vid 

tävlingar, där företaget bedriver en del av sin försäljningsverksamhet, upplevs problemet 

vara tidskrävande för både kund och säljare. Detta medför bland annat att säljpersonalen 

måste gå iväg från sina ordinarie sysslor för att assistera kunden.  

 

Syfte 

Syftet är att utforma en manual som tydligt visar hur snabbtältet ATL 16 monteras trots att 
förkunskaper kan saknas hos användaren. 

Snabbtältet ATL 16 har en annorlunda konstruktion jämfört med traditionella tält. Istället för 

tältpinnar består konstruktionen av platta aluminiumskenor som kan vikas. Snabbtältet kan 

även fixeras med hjälp av staglinor och tältpinnar som fästes i marken för ökad stabilitet. 

Snabbtältet ATL 16 har måtten 115x115x185. Tältet används främst av orienterare och 

orienteringsföreningar i samband med tävling och träning. Eftersom företaget saknar en 

instruktionsmanual för snabbtältet ATL 16 så har man framfört önskemålet att en sådan tas 

fram. 

Tältet levereras i en cirkelformad förvaringspåse som öppnas med ett blixtlås. Mått 64x64. 

Förvaringspåsen har handtag som gör det enkelt att forsla och handha snabbtältet ATL 16. 

Förvaringspåsen består av samma tygmaterial som tältet och är tillverkat av 

vattenavstötande nylon. 

Denna version av tält är även känd under namnet Pop Up tält. När man tar ut tältet från 

förvaringspåsen och släpper denna så vecklas den ut automatiskt. Därav namnet Pop Up. Det 
finns olika versioner av tält som använder sig av samma princip. 
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Problemformulering 

Hur bör man med utgångspunkt från informationsdesign utforma en instruktionsmanual där 

illustrationer är det bärande elementet?  

Hur bör man utforma en instruktionsmanual som är informativ och lämpad för utomhusmiljö 

med åtanke på olika väderleksförhållanden? 

Finns det andra tält med liknande konstruktion? 

I vilken utsträckning kan eller bör man använda sig av text? 

Hur ser tidigare tältmanualer ut? 

Vad är problemet med den nuvarande manualen?  

Hur kan/ska man visa rörelser? 

 

Avgränsningar 

Mitt arbete kommer inte att ha någon påverkan på tältets konstruktion, produktutveckling 

eller färgvalet av denna. 

 

 

                                             

                                           Bild 1. Snabbtält ATL 16. Letro Sport AB, 2016. 
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Teorier 

Eriksson och Göthlund (2016) menar att man kan betrakta instruktionsmanualer som en 

form av bildberättande trots att det i allmänhet inte anses vara så. Enligt Eriksson och 

Göthlund är det lämpligast ifall instruktioner innehåller både text och bild men även att 

instruktioner kan utgöras av endast text eller endast bild. Använder man sig av text och bild i 

kombination med varandra så är det betydelsefullt att dessa kompletterar varandra och är ej 

motsägelsefulla i förhållande till varandra (Eriksson, Göthlund. 2016, s. 157). 

Instruktionsbilder i en instruktionsmanual kan upplevas vara svårlästa i synnerhet om det 

saknas text eftersom det då ställs högre krav på användarens förmåga att tolka bilderna. 

Detta innebär att de framtagna instruktionsbilderna bör vara så pass tydligt utformade så att 
man minimerar risken för feltolkningar. 

Eriksson och Göthlund menar att: ”Den traditionella kommunikationsmodellen sändare- - 

>meddelande- - >mottagare, ses i dag som en enkelriktad överföringsmodell med en passiv 

mottagare. De senaste decenniernas kommunikationsforskning, och inte minst 

receptionsforskning, har starkt ifrågasatt denna modell. Istället betonar man alltmer 

mottagarens (betraktarens, läsarens) medskapande roll i kommunikationsprocessen.” 

(Eriksson, Göthlund. 2016, s. 19). Som ett led i arbetet med att minimera risken för 

feltolkningar så har de kvalitativa intervjuerna med respondenterna varit en viktig ingress i 

detta arbete. Dessa intervjuer kan liknas med längre samtal där respondenterna har fått 

möjligheten att delge sina åsikter, tankar och upplevelser om instruktionsmanualens 

utformning och innehåll. På så sätt får respondenterna en medskapande roll i denna 

kommunikationsprocess. 

Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind menar att syftet med prototypandet är: ”Att bättre förstå 

designproblemet. Att utforska och utveckla olika innovativa lösningar. Att utforska och 

uppleva gestaltningsmöjligheter. Att undersöka och uppleva interaktionen mellan människan 

och olika lösningar. Att testa funktionalitet, förståelse och upplevelse av gestal tningen.” 

(Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind. 2016, s. 155). Skisserna har fungerat som ett verktyg för 

kommunikationen mellan berörda parter och i utvecklingen av framtagandet av en färdig 
instruktionsmanual. 

I Eriksson och Göthlunds (2016) bok Möten med bilder beskrivs att när instruktioner saknar 

text så måste betraktaren själv skapa en berättelse om hur man bör gå tillväga för att utföra 
en viss handling. (Eriksson, Göthlund. 2016, s. 158).  

I det västerländska samhället så använder vi oss av läsriktningen från vänster till höger och 

uppifrån och ner. I denna studie har jag tittat bland annat på olika manér av bildberättande 

som visar rörelser och handlingar i syfte för att få en ökad förståelse för hur man kan vis a 

olika handlingar.  
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Eisner (2008) skriver i boken Graphic Storytelling and Visual Narrative att det finns en 

struktur i alla historier. Strukturen är densamma oavsett vilket medium man väljer att 

presentera historien i. Det finns en början och ett slut. Eisner skriver att: ” A story is the 

narration of a sequence of events deliberately arranged for telling.” (Eisner. 2008, s. 3). Och i 

likhet med serieberättande så kan man se att det även finns en struktur i utformningen av 

instruktionsmanualer. 

Genom att notera att det existerar en sådan struktur så kan man ana ett släktskap mellan 

serieberättande och illustrativa instruktionsmanualer. En sekventiell serie illustrationer, i 

detta fall det föreslagna instruktionsmanualen, kan tolkas som en bildberättelse med en 
början och ett slut. 

Eriksson, Johansson och Björndal (2011) menar att man kan antyda handlingar med hjälp av 

pilar, att det är nödvändigt att förstärka centrala delar men även att utelämna detaljer i en 

bild för att säkerhetsställa att användaren förstår det man vill förmedla. De skriver att: 

”Action can be indicated in a series of pictures representing the change from one picture to 

the next.” (Eriksson, Johansson, Björndal. 2011, s. 403–408).  

 

Metod 

För att utforma en ny instruktionsmanual för snabbtältet ATL 16 behöver studien innefatta 

bland annat utförda observationer, intervjuer, prototypande och tester i en adekvat miljö. 

Av den anledning kommer mitt arbete inledas med observation där personal från företaget 

får demonstrera hur tältet ska hanteras. Arbetet innefattar även studier av tidigare 

manualer. Se bilaga 1–2. 

Därefter kommer det att utföras kvalitativa intervjuer med berörd personal för att utröna 

vari problematiken ligger. Vidare kommer jag att utföra tester för att få en ökad förståelse 

dels beträffande problemet men dels även tältets konstruktion. Baserat på dessa 

observationer, intervjuer och tester så kommer jag ta fram en prototyp på en 

instruktionsmanual som kommer att presenteras för en testgrupp. Denna testgrupp får 
sedan använda sig av den framtagna instruktionsmanualen för att nedmontera tältet. 

I samband med detta arbete så har jag utfört observationer och intervjuer med personerna i 

testgruppen. De har även fått svara på en enkät. Baserat på observationer, enkäten och 

intervjuer med testgruppen så är det min förhoppning om att få ett svar på om den 

framtagna instruktionsmanualen kan anses vara tydlig, informativ och kunna tolkas på rätt 

sätt. Med andra ord vill jag med hjälp av studien försöka få ett svar på huruvida 

respondenterna klarar av att nedmontera snabbtältet ATL 16 enligt instruktionsmanualen. 

Metoderna som används i detta arbete är till för att utveckla förståelsen för respondenterna 

och den sits de kan ställas inför. För användarbarhetstesterna så har LETRO Sport AB 

vänligen utlånat ett tält till mitt förfogande. Detta innebär en utökad mobilitet i mitt arbete 

med användartesterna vilket tillåter hembesök hos respondenterna. Utifrån skissarbete, 

observationer, intervjuer, prototypande och tester så kommer ett förslag till 

instruktionsmanual presenteras för LETRO Sport AB. 



9 
 

I det här förslaget är det tänkt att instruktionen ska tryckas på utsidan av förvaringspåsen. 

Med tanke på förvaringspåsens omkrets (64x64 cm) samt det faktum att 
instruktionsmanualen ska visualiseras med hjälp av illustrationer så kan utrymmet för 

användandet av text vara begränsad. Detta innebär inte att man kan utesluta möjligheten 
att använda sig av text i kombination med mitt förslag.  

Prototypande har använts i detta projekt dels för att vidareutveckla idéer och dels för att ta 

fram ett förslag till en slutprodukt för uppdragsgivaren. ”Syftet med prototyper och 

prototypande är att utveckla förståelse för vad lösningen behöver klara av och dra lärdomar 

inför det fortsatta arbetet.” (Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind. 2016, s. 154). Skissarbetet har 
utgjort en betydelsefull del i prototypandet.  

I början av projektet användes enkla skisser för att utforma förslag till en instruktionsmanual 

och för att få idéer, uppslag till hur man kan utforma ett slutgiltigt förslag. Detta skede av 

arbetet utfördes i ett nära samarbete med uppdragsgivaren. Skissandet har hjälpt mig att få 

en bättre förståelse för designproblemet men det har även varit till hjälp i mina kontakter 

med uppdragsgivaren och respondenterna som ett kommunikationsverktyg. 
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Gestaltning  

Gestaltningen i denna studie är uppdelad i fyra delar med exempel på illustrationer för att ge 

läsaren en inblick i arbetsprocessen. 

Del 1. Skisser 
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Del 2. Illustrationer för användbarhetstester 
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Del 3. Illustrationer för förslaget till instruktionsmanual 
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Del 4. Vidareutveckling av förslaget till instruktionsmanual.  
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I arbetsprocessen med illustrationerna så har det skett vissa förändringar under arbetets 

gång. Se gestaltning: Del 1–4. Bland annat så har betraktningsvinkeln och perspektivet på 

vissa illustrationer förändrats i syfte för att underlätta tolkningsförmågan av bilderna hos 

betraktaren. Av det skälet används även en helfigur i samtliga illustrationer för att tydliggöra 

förhållandet mellan objekt och användare. Se gestaltning: Del 4. I syfte för att öka 

tydligheten så används en skymd konturlinje endast på bild 2 i det slutliga förslaget. 
Slutgestaltningen är en produkt av prototypandet. 

I förslaget till en ny instruktionsmanual används pilar för att visa handlingar och rörelser. 

Illustrationernas placering gentemot varandra indikerar en viss läsordning. För att ytterligare 

tydliggöra läsordningen har jag numrerat illustrationerna från 1–6. Man skulle även kunna 

placera illustrationerna i paneler, som till exempel i serierutor, och sammankoppla dessa 

med en tunn linje för att indikera en läsordning. Se exemplet nedan. 
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Förslag instruktionsmanual 

I bilaga 3 presenteras förslaget till instruktionsmanual för snabbtältet ATL 16. 

Instruktionsmanualen består av sex illustrationer som bör läsas i en sekventiell ordning. För 

att underlätta förståelsen av den sekventiella läsordningen har jag numrerat illustrationerna. 

Man kan även använda sig av en tunn linje för att sammankoppla illustrationerna så att de 

läses i rätt ordning.  

 

Förslag på tryck av instruktionsmanual 

Mitt förslag är att man trycker instruktionsmanualen direkt på sidan av förvaringspåsen för 

snabbtältet. Se bilaga 3. Fördelar med detta förslag är bland annat följande:  

 Instruktionsmanualen trycks på ett material som tål väta. 

 Instruktionsmanualen medföljer alltid produkten eftersom den forslas i den. 

 Instruktionsmanualen trycks på en storleksyta som ökar läsbarheten. 

Dessutom är det kostnadseffektivt ifall instruktionsmanualen inte behöver tryckas på ett 

annat material som till exempel papper. Detta eftersom man har redan tillgång till 

förvaringspåsen som tältet forslas i. Ifall man väljer att trycka manualen direkt på 

förvaringspåsen så är det lämpligt att använda sig av screentryck eftersom denna 

tryckmetod är väl lämpad för tryck på bland annat tyger. 

 

Färgförslag på illustrationerna 

Med tanke på att förslaget rekommenderar att man trycker illustrationerna direkt på 

förvaringspåsen, som är ljusblå, kan det vara lämpligt att använda sig av en kontrastfärg för 

att tydliggöra och öka läsbarheten. Förslagsvis kan man använda sig av en vit/gul färg. 

Bo Bergström (2015) menar att det bara finns plats för funktionell färg i effektiv visuell 

kommunikation. (Bergström. 2015, s. 257). I denna studie har det inte utförts någon 

ingående forskning kring användningen av färg. 
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Etiska aspekter 

Bakgrunden till användandet av etiska principer inom forskning är att man vill beskydda 

deltagarna i forskningen men även för att beskydda organisationer och forskare. Genom att 

följa etiska riktlinjer så beskyddar man inte bara samtliga berörda utan man tillför en ökad 

trovärdighet för sin forskning. Mitt arbete är en studie och ska inte förväxlas med forskning. 

Bryman (2011) skriver om fyra olika etiska principer som gäller inom forskning. 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Informationskravet handlar bland annat om att informera testpersonerna om syftet för 

testerna/undersökningen. Vidare ska testpersonerna informeras om att allt deltagande sker 

på frivillig basis och att man har rätten att hoppa av testerna/undersökningen när man så 

helst önskar. Testpersonerna ska också informeras om vad det är som ska utföras i 

testet/undersökningen. 

Samtyckeskravet innebär att testpersonerna själva har rätten att bestämma över sitt 

deltagande. I de fall där minderåriga deltar i en undersökning så krävs det ett godkännande 
från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet handlar om att behandla uppgifter gällande testpersonerna samt 

förvaringen av dessa med största möjliga konfidentialitet. 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information om testpersonerna får endast 
användas för forskningsändamålet. (Bryman. 2011, s. 131–132).   

Allt deltagande i denna studie beträffande enkätfrågor och intervjuer har skett på frivillig 

basis. Deltagarna har informerats om examensarbetets syfte både muntligt och skriftligt.  

Identitet, kontaktuppgifter samt övrig information kommer inte ingå i denna studie eller 

delges i andra sammanhang. 
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Respondenter 

Respondenterna i denna studie är slumpvist utvalda. På grund av tidsmässiga skäl så har 

geografiska faktorer påverkat urvalet av respondenter. Det har varit praktiskt fördelaktigt av 

att ha en närhet till de utvalda. Detta främst på grund av att det har varit enklare att ställa 

följdfrågor i de fall som det har behövts.  

Respondenterna består av fyra kvinnor och fyra män i åldern 40–79 år. Hälften av deltagarna 

har ett annat modersmål än svenska. Samtliga personer saknar en bakgrund från 

idrottsrörelsen men har sedan tidigare en viss tidigare vana att röra sig i skog och mark. 

Ingen av respondenterna har någon tidigare erfarenhet av att nedmontera snabbtältet ATL 

16 eller andra liknande Pop Up tält. 

I denna studie har respondenterna utfört användarbarhetstester, svarat på en enkät och 
blivit intervjuade beträffande instruktionsmanualen. 

 

Observation 

Observationerna i denna studie har utförts dels i samband med introduktionen på företaget 

där personalen demonstrerade hur man handhar tältet. Dels i samband med 
användartesterna där respondenterna fick nedmontera tältet efter instruktionsmanualen. 

Bryman (2011) beskriver att det finns olika former av observationer. Observationsformen 

som används i denna studie kan benämnas som en ostrukturerad observation. Ostrukturerad 

observation innebär bland annat att man gör noggranna noteringar om hur testpersonerna 

beter sig i en miljö och att göra en narrativ beskrivning av det beteendet. (Bryman. 2011, s. 

266). I denna studie har det förts anteckningar i samband med observationerna. 

 

Användarbarhetstest 

Suzanne Ginsburg (2011) skriver att: ”Usability testing is an umbrella term for a variety of 

methods that involve observing users as they interact with a product, typically with a set of 
predefined tasks.” (Ginsburg. 2011, s. 164).  

Användbarhetstesterna i denna studie har skett i utomhusmiljö nära respondenternas 

hemvist. Vissa av användbarhetstesterna fick framflyttas eftersom vindförhållandena var 

ogynnsamma. Användbarhetstesterna har bidragit med värdefull feedback från 

respondenterna. Denna feedback har resulterat i att vissa förändringar har gjorts i 

illustrationerna för att öka den informativa delen i instruktionen. Se skissexempel under 
rubriken gestaltning.  
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Enkätfrågor  

Enkätfrågorna/svaren har fungerat som ett diskussionsunderlag för de kvalitativa 

intervjuerna med respondenterna. 

Det finns vissa yrkesgrupper såsom psykologer, terapeuter och förhörsledare som använder 

sig av frågor som en arbetsmetod för att finna svar på olika frågor. Den metod som dessa 

yrkesgrupper använder sig av främst är att de undviker ledande frågor. Istället försöker de 

ställa öppna frågor och lyssna aktivt på intervjuobjekten. Öppna frågor och aktivt lyssnande 

är det mest effektivaste verktyget i samband med intervjuer. (Häger. 2013, s. 55). Av den 

anledningen har jag valt att formulera frågeställningarna som öppna frågor med frågeorden: 

Vad? Hur? (Varför?). ”Enligt John Sawatsky är dessa frågeord så effektiva att 80 procent av 

de frågor vi ställer bör börja med något av dem.” (Häger. 2013, s. 57). Enkätfrågorna är 

framtagna för att få en utökad förståelse för användarens upplevelse och för att skapa en 

grund för en dialog. 

Professor Alan Bryman (2011) menar att det finns både fördelar och nackdelar med öppna 

frågor. Öppna frågor kan vara lämpliga att använda när till exempel forskaren utforskar ett 

ämne som denna inte är insatt i. Exempel på nackdelar med öppna frågor är att dessa dels är 

tidskrävande för intervjuaren och att det dels tar lång tid att sammanfatta och analysera 

svaren. (Bryman. 2011, s. 244). 

Enkätfrågorna är graderade efter en femgradig skala. 

1. Vet ej. 

2. Ej nöjd. 

3. Lite nöjd. 

4. Ganska nöjd. 

5. Mycket nöjd. 

Enkätfrågorna innehåller fyra stycken frågor. 

1. Hur upplever du informationen i denna manual? 

2. Vad tycker du om bilderna i manualen? 

3. Hur upplever du pilarna i denna manual? 
4. Vad tycker du om att det saknas text i manualen? 

Svaren på enkätfrågorna blev fördelade enligt följande:  

Fråga 1. Mycket nöjd=1. Ganska nöjd=4. Lite nöjd=2. Vet ej= 1. 

Fråga 2. Mycket nöjd=1. Ganska nöjd=5. Lite nöjd=2. 

Fråga 3. Ganska nöjd=5. Lite nöjd=3. 

Fråga 4. Ganska nöjd=6. Ej nöjd=1. Vet ej=1. 

 



19 
 

Baserat på enkätsvaren kan man konstatera att svaren lite nöjd till mycket nöjd är 

dominerande gentemot svaren vet ej och ej nöjd. Av detta kan man dra slutsatsen att 

majoriteten av respondenterna fick ett positivt intryck av utformningen av 

instruktionsmanualen.  

Detta innebär inte att enkätsvaren har en hög validitet. För att få en högre validitet på dessa 

svar så behövs det en mer omfattande och bredare bas av respondenter. 

 

Kvalitativa intervjuer 

I detta examensarbetet har det utförts kvalitativa intervjuer med respondenterna i samband 

med utförda användartester. Enligt Bryman (2011) så inriktar sig intresset i kvalitativa 

intervjuer på intervjuobjektets uppfattning. Vidare menar han att tillvägagångsättet 

vanligtvis är mindre strukturerat till skillnad från kvantitativa intervjuer. Bryman menar att: 

”I kvalitativa intervjuer vill forskaren ha fylliga och detaljerade svar, medan syftet med en 

kvantitativ intervju är att generera svar som snabbt kan kodas och bearbetas.” (Bryman. 

2011, s. 413). De kvalitativa intervjuerna i denna studie har varit tidskrävande beroende på 
samtalslängden och sammanställningen av svaren. 

De kvalitativa intervjuerna med respondenterna kan ses som en fortsättning/fördjupning på 

enkätfrågorna. Respondenterna har fått möjligheten att vidareutveckla sina svar på 

enkätfrågorna samt ta upp saker som de ansåg vara relevanta beträffande 

instruktionsmanualen. 

Majoriteten av respondenterna uttryckte önskemålet om att de gärna hade sett 

instruktionsmanualen tryckt på förvaringspåsen. Det fanns ett visst positivt samförstånd 

beträffande illustrationernas utformning och tydlighet. Det fanns ett önskemål från en av 

respondenterna att man skulle behövt ha använt sig av text i instruktionsmanualen. Det här 

är i allra högsta grad ett relevant önskemål som bör granskas mer utförligt. Alla 

respondenter beskrev användbarhetstesterna som en ny och intressant upplevelse. En av 

respondenterna beskrev det som att vika tvätt med ett fysiskt motstånd. 

I samband med dessa intervjuer så visade jag även en instruktionsfilm för respondenterna 

som företaget LETRO Sport AB har lagt upp på Youtube (Youtube, 2017). 

Det har varit en intressant lärdom att få ta del av respondenternas tankar och åsikter om 

instruktionsmanualen. Huvuddelen av respondenterna var av den uppfattningen att 
instruktionsmanualen var både tydlig och informativ i sitt utförande. 
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Slutsatser 

Att skapa illustrationer kan anses vara en komplex process av flera skäl. Som illustratör får 

man ta hänsyn till flera olika faktorer som t. ex. uppdragsgivarens önskemål, deadlines, i 

vilken kontext ska bilderna presenteras i, ska illustrationerna vara underhållande eller 

informativa? Om en illustration är komplicerad och detaljrik så ställer den högre krav på 

betraktarens förmåga att tolka bilden. Det här är en intressant paradox eftersom man lika 

väl kunde hävda det motsatta. Nämligen att en enkel och detaljfattig illustration ställer 

högre krav på betraktarens förmåga att tolka bilden. Detta exempel kan visa på hur 

komplext bildberättande är som ett ämnesområde.  

Bildberättande handlar om att förmedla information vidare till någon annan. Detta kan 

förmedlas bland annat i ett informativt eller underhållande syfte. Den gemensamma faktorn 

är att det finns en struktur inom bildberättande. Det finns en början och det finns ett slut. 

Denna studie har en koppling till det som Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind (2016) beskriver 

som syftet med prototypande. Jag tänker då främst på hur man kan utforska och utveckla 

olika lösningar med hjälp av skisser. Det finns även en koppling till Eisner (2008) då han 

beskriver att det finns en struktur i alla historier. Man kan läsa instruktionsmanualen som en 

historia med en början och ett slut. I denna studie kan strukturen ses ibland annat i bildernas 

placering gentemot varandra men även med det faktum att illustrationerna är numrerade 

från 1–6. 

I arbetet med att ta fram en ny instruktionsmanual så har jag studerat olika referensbilder. 

Det har handlat om alltifrån hur man knyter en slips till hur man evakuerar ett 

passagerarplan. Under denna tid har jag hittat tältmanualer med liknande konstruktion s om 

snabbtältet ATL 16. Se bilaga 1–2. Genom att studera referensbilder kan man upptäcka hur 

andra har valt att utforma manualer, visa rörelser och betraktningsvinklar. Detta har haft en 

stor betydelse i mitt prototypande. Jag har inte studerat i vilken uts träckning text kan eller 
bör användas. 

Den här studien har resulterat i ett förslag till ny instruktionsmanual för företaget LETRO 

Sport AB. Se bilaga 3. Det innebär inte att förslaget är optimalt på något sätt. Med största 
sannolikhet så finns det förbättringspotential för att göra den mer tydlig och informativ. 

Större delen av illustrationerna är utförda på frihand i blyerts och tusch. Under arbetets gång 

har det utförts vissa förändringar både vad det gäller betraktningsvinklar och användandet 

av linjearbete. Illustrationerna som användes i användbarhetstesterna var utförda enbart 

med tusch. Till skillnad från förslaget använde jag mig inte av olika linjetjocklekar. Baserat på 

enkätsvaren och intervjuerna så uppfattade jag det som att illustrationerna kan fungera som 
informationsbärande element.  
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Det är problematiskt att dra några slutsatser på grund av det låga antalet respondenter i  

denna studie förutom det faktum att huvuddelen av dessa var positivt inställda till 
instruktionsmanualens utformning.  

Slutsatsen är att instruktionsmanualen i sin nuvarande utformning kan fungera på ett 

informativt sätt och därmed underlätta för användaren att nedmontera tältet. Men för att få 

ett mer utförligt svar på hur tydlig och informativ instruktionsmanualen uppfattas så bör 

man utföra mer omfattande tester och intervjuer med ett större antal respondenter. 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja avsluta med följande mening från boken Möten med 

bilder: ”Varje individ möter bilder utifrån sina egna förutsättningar.” (Eriksson, Göthlund. 

2016, s. 199). 

 

Förslag på vidare forskning 

På grund av det låga antalet respondenter i användartesterna, enkäten och intervjuerna så 

rekommenderas det att man utför mer omfattande tester och intervjuer med fler 

respondenter för att säkerhetsställa och få ett mer objektivt svar på hur 
instruktionsmanualen uppfattas av användaren. 

Slutresultatet av detta arbete kan av den anledningen inte redovisa hur väl pass 

instruktionsmanualen fungerar under faktiska förhållanden.  

Ett annat förslag på vidare forskning är att man tar fram en instruktionsmanual på hur man 
reser tältet. På grund av arbetets omfattning så fanns det ej tid att ta fram ett sådant förslag.  
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Källkritik 

I denna studie används både vetenskapliga publikationer och handböcker som källa. T. ex. 

Bergström (2015), Eriksson (2009), Eriksson, Johansson, Björndal (2011), Häger (2013) och 

Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind (2016). Dessa källor har ingått som kurslitteratur i 

programmet Informativ illustration på MDH. Av den anledningen bör dessa verk ha blivit 

granskade och därmed kunna anses vara pålitliga källor. 

Bryman (2011), Eisner (2008), Eriksson, Göthlund (2016) och Ginsburg (2011) används som 

kurslitteratur vid andra universitets och högskoleutbildningar. Dessa verk bör ha blivit 
granskade av sakkunniga och kan av det skälet anses vara pålitl iga källor. 

Litteraturen som används i denna studie kan anses vara relevant eftersom den berör olika 

delar av forskningsprocessen. Litteraturen har bland annat varit ett stöd i rapportskrivningen 
och prototypandet. 

Jag har valt Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder eftersom den på ett begripligt 

sätt förklarar olika vetenskapliga metoder som kan användas i ett examensarbete. Kapitlet 

om etik och politik i samhällsvetenskapliga undersökningar fann jag vara särskilt intressant 

eftersom den visar på vikten av att ha ett etiskt förhållningssätt inför forskning. Bryman ger 
exempel på där man kan ha etiska betänkligheter på hur forskningen har genomförts. 

Eriksson och Göthlunds bok Möten med bilder erbjuder läsaren att få en större förståelse för 

bildanalys och tolkning av bilder.  

Om man har ett genuint intresse för bildberättande så kan man med stor fördel läsa Eisners 

Graphic Storytelling and Visual Narrative. Eisner tar upp ämnen som t. ex. hur man berättar 

en historia, historians funktion och bilder som ett verktyg för berättande. 
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Bilaga 1. 

Referensbilder på liknande manualer och andra instruktioner som har använts i studien.   

 

 

Anchorsupplies.com. http://www.anchorsupplies.com/gelert-quickpitch-blue-floral-pop-up-
tent.html  

Hämtad 2017-05-01. 

 

 

Ebay.com. http://www.ebay.com/itm/OUTDOOR-Portable-Changing-Room-Pop-Up-Dressing-

Toilet-Shower-Beach-Camping-Tent-/131792943496 

Hämtad 2017-04-22. 

 

http://www.anchorsupplies.com/gelert-quickpitch-blue-floral-pop-up-tent.html
http://www.anchorsupplies.com/gelert-quickpitch-blue-floral-pop-up-tent.html
http://www.ebay.com/itm/OUTDOOR-Portable-Changing-Room-Pop-Up-Dressing-Toilet-Shower-Beach-Camping-Tent-/131792943496
http://www.ebay.com/itm/OUTDOOR-Portable-Changing-Room-Pop-Up-Dressing-Toilet-Shower-Beach-Camping-Tent-/131792943496
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Bilaga 2. 

 

 

 

Ebay.com. http://www.ebay.com.au/itm/Pop-Up-Ensuite-Shower-Tent-Outdoor-Camping-
Toilet-Portable-Change-Room-210cm-/350959002734 

Hämtad 2017-04-25. 

 

 

Ties.com. http://www.ties.com/how-to-tie-a-tie/windsor 

Hämtad 2017-04-15. 

http://www.ebay.com.au/itm/Pop-Up-Ensuite-Shower-Tent-Outdoor-Camping-Toilet-Portable-Change-Room-210cm-/350959002734
http://www.ebay.com.au/itm/Pop-Up-Ensuite-Shower-Tent-Outdoor-Camping-Toilet-Portable-Change-Room-210cm-/350959002734
http://www.ties.com/how-to-tie-a-tie/windsor
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Bilaga 3. 

Förslag till användarmanual. 

 

 

 

 

 


