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ABSTRACT  

This project has been done in cooperation with Etteplan. Etteplan has requested 

a user manual that sends a specific message: premium. 

In this project, attention has been focused on the visual design of a user manual 

and its importance to the brand. Brand theory, messages, gesture theories, pop 

out effects, information structure, paper quality and technical illustration have 

been studied to investigate how this can be designed to reach the premium 

feeling. In order to gain empirical data, interviews and world-wide analysis 

have been used. From the results of the world-wide analysis, the work has been 

able to systematically analyze how other actors visualize their user user 

manuals. Furthermore, the work, based on the results of theory and empirical 

data, has produced prototypes. These prototypes have been evaluated and 

developed and presented in the draft proposal. 

Creating something that is experienced as a premium is a challenge. It is not 

possible to point out where exactly the premium feeling comes from. It is a sum 

of all signals that a brand sends to the buyer. Everything from customer service, 

quality, price, staffing, visual profile, environmental profile and, for example, 

an instruction manual. In my role as information designer, my ambition has 

been to, create new guidelines for how a premium quality manual should be 

visualized. 

  

 

  



 

 

SAMMANFATTNING  

Det här examensarbetet har skett i samarbete med Etteplan. Etteplan har 

efterfrågat en bruksanvisning som sänder ett specifikt budskap: premium.  

I detta arbete har det lagts fokus på den visuella utformningen av en 

bruksanvisning och dess betydelse för varumärket. Varumärkesteori, budskap, 

gestaltningsteorier, pop out effekter, informationsstruktur, papperskvalitet och 

teknisk illustration har studerats för att utreda hur detta kan utformas för att nå 

premiumkänslan. För att inhämta empiri har intervjuer och omvärldsanalys 

använts. Av omvärldsanalysens resultat har arbetet kunnat analysera, på ett 

systematiskt vis, hur andra aktörer utformar sina bruksanvisningar visuellt. 

Vidare har arbetet, utifrån resultatet av, teori och empiri gestaltat prototyper. 

Dessa prototyper har utvärderats och utvecklats och presenterats i 

gestaltningsförslaget.  

Att skapa något som upplevs som premium är en utmaning. Det är inte möjligt 

att peka på var exakt premiumkänslan kommer ifrån. Det är en summa av alla 

signaler som ett varumärke sänder till köparen. Allt ifrån kundservice, kvalitet, 

pris, bemötande av personal, visuell profil, miljöprofil och exempelvis en 

bruksanvisning. I min roll som informationsdesigner har min ambition varit att, 

skapa nya riktlinjer, för hur en bruksanvisning av premiumkvalitet ska utformas 

visuellt.  
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1 Inledning  

Konsumentköplagen i Sverige säger att, vid köp av en produkt, ska 

instruktioner medfölja som behövs för att kunna använda produkten (Sveriges 

riksdag, 170420). 

 

En produkt är en vara eller tjänst som har ett behov av en konsument. 

Produkten eller varan ska tillfredsställa det önskade behovet konsumenten har. 

Exempel på en produkt kan vara en bil, båt eller dammsugare. Även tjänster 

som events, städning eller likande kan ses som en typ av produkt. För att 

kategorisera dessa olika typer av produkter kan man se till vilken typ av 

konsument som köper en produkt eller tjänst. Ett företag som exempelvis köper 

material för tillverkning kan man kalla för industriprodukt. Om en privatperson 

däremot skulle köpa tandkräm för eget bruk kallas det för konsumentprodukt. 

 

I dagens samhälle finns det olika nivåer av konsumentprodukter, varav bröd kan 

kategoriseras som en vardaglig produkt då den köps ofta och kräver ett lågt 

köpengagemang. Tittar man istället på en annan produkt som exempelvis en 

cykel kräver denna ett större köpengagemang. Denna produkt köps mindre 

frekvent och den kostar betydligt mer än bröd. Konsumenten tillbringar även tid 

på att jämföra mellan olika alternativ. Faktorer som pris, kvalité och utseende är 

avgörande vid val av köp. Företagens behovs att differentiera sig från varandra 

blir större. 

 

Till en övervägande majoritet av produkter måste det, enligt svenska 

konsumentköplagen, medfölja en produktinformation i samband med köp. 

Utöver denna måste det även finnas instruktioner i hur man använder sin 

produkt om så krävs. Dessa instruktioner kan även kallas bruksanvisning och 

måste medfölja vid köp. I denna rapport kommer vidare hänvisning till denna 

typ av dokumentation ske genom begreppet bruksanvisning. Denna typ av 

information används även som ett ansikte utåt från företag till kund (Ander 

2003, s.280). Ett varumärke kan representera många ting och 

konsumentpsykologi appliceras flitigt för att påverka kund i denna typ av 

dokumentation.  
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Detta arbete har genomförts i samarbete med Etteplan för att utveckla ett 

förslag för hur bruksanvisningar för konsumentprodukter ska utformas. Ett 

speciellt fokus har hållits på konsumentprodukter som kräver högt 

köpengagemang.  

1.1 Bakgrund 

Bruksanvisningen trycks i dagsläget i pappersform och publiceras även som 

PDF-dokument på internet. Dessa bruksanvisningar behövs för att kunna bruka 

produkten på ett korrekt vis samt utföra underhåll. Bruksanvisningarna 

innehåller information om produktens olika delar samt även hur man använder 

dem. Ytterligare visar bruksanvisningen steg-för-steg instruktioner i hur man 

utför arbets- och servicemoment. Dessa instruktioner är kombinerade med 

illustration och text. 

1.2 Problemformulering 

Electrolux säljer idag en rad olika produkter och deras produktflora sträcker sig 

från budgetvarianter till premiumprodukter. Dessa produkter skiljer sig i 

köpengagemang då säljpriset kan ha markant skillnad mellan produkterna. 

Electrolux efterfrågar i dagsläget en helhetslösning för dokumentation som 

medföljer produkt. Denna typ av dokumentation skall vara utformad och 

förmedla en visuell information som ska motsvara den produktflora som tillhör 

det övre segmentet. Med det menas att dokumentationen ska upplevas premium.  

 

Etteplan saknar idag riktlinjer och stilguide över hur en helhetslösning av denna 

dokumentation skall utformas.  

Informationsdesignutmaningen ligger i att skapa en helhetslösning för 

produktinformation som medföljer vid köp. Bruksanvisningen ska vara 

lättförstådd och det ska finnas en tydlig informationsstruktur och layout. Denna 

produktinformation skall motsvara det höga köpengagemang som kunden 

genomgått vid köpet.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att skapa en helhetslösning av dokumentationshantering 

för Electroluxs premiumprodukter. Dokumentationen ska upplevas matcha 
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produktens grad av köpengagemang. Resultatet av detta arbete ska tillfalla 

Etteplan som senare väljer att antingen presentera det för Electrolux eller hämta 

inspiration för vidare utveckling.  

1.4 Frågeställningar 

Nedan listas de frågeställningar arbetet kommer undersöka. 

1.4.1 Huvudfråga 

 På vilket sätt bör visuell information utformas för att skapa en 

bruksanvisning vars syfte är att skapa tydlighet och stärka varumärkets 

budskap? 

1.4.2 Underfråga 

 

 Hur bör abstraktion appliceras i illustration för att reglera vilket 

produktsegment den tillhör? Budget- kontra premiumillustration. Kan 

även detaljrikedom förbättras? 

1.5 Avgränsning 

I min egenskap av student med inriktningen informativ illustration kommer 

detta arbete rikta sig främst mot den visuella kommunikationen. Vidare 

kommer detta arbete även beröra viss text, layout och även papperskvalitet.  

 

Omfattningen av detta arbete riktat sig till endast en bruksanvisning. Den tillhör 

en konsumentprodukt från Electrolux vid namn Electrolux UltraSilencer. Jag 

kommer inte gestalta hela bruksanvisningen utan endast några utvalda delar 

som i sin tur får representera helheten. Detta för att skapa ett exempel för hur 

andra produktkategorier inom en liknande produktflora skulle kunna gestaltas.  

 

I val av inhämtning av teori och empiriskt material kommer följande 

avgränsningar göras: 

 Arbetet strävar efter att använda sig av vetenskapliga källor. 
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 Arbetet strävar efter att använda litteratur från den egna 

programinriktningens kurslitteratur, bland annat litteratur som behandlar 

informationsdesign och människans kognitiva förutsättningar. Annan 

angränsande litteratur kommer också inhämtas.  

 I arbetet kommer litteratur och källor som är tillgängliga på svenska och 

engelska att användas. 

1.5.1 Målgrupp 

Det är i huvudsak två målgrupper i detta arbete. Den första målgruppen är 

naturligtvis slutkunden som är köparen och brukaren av bruksanvisningen. Den 

andra målgruppen är Electrolux som företag. Dock ska det poängteras att 

slutkundens behov kommer ha en stor roll i val av designlösningar. Trots detta 

kan man inte helt utesluta Electroluxs behov och önskningar. 
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2 Metod 

I detta kapitel lyfter jag fram de metoder jag valt att använda i detta arbete, men 

även hur jag motiverar min val av metod och dess syfte för arbetet.  

2.1 Intervju  

En intervju genomfördes på Etteplan i Västerås 5/4-2017 med Robert Lindahl, 

projektledare. Platsen för intervjun hölls i ett avskilt mötesrum i en kontrollerad 

miljö. Mötet pågick i ungefär 45 minuter. Syftet med mötet var att utreda 

arbetets förutsättningar och inriktning. Frågor ställdes även för att utreda 

bakgrunden och arbetes syfte. Innan intervjutillfället förbereddes frågor och de 

framfördes under mötets gång. Frågorna återfinns i bilaga #1. Frågorna har 

utformats enligt för vad man kan kalla öppna frågor (Häger 2007, s.57). Det ger 

intervjupersonen möjlighet att utveckla svaren på ett obegränsat vis tillskillnad 

från slutna frågor. Utöver detta gavs även rum för tystnad för att 

intervjupersonen skulle fylla ut svaren med så mycket informations som 

möjligt. Häger (2007 s.76) menar att detta bryter mot sociala konventioner och 

möjlighet till längre svar ges.  

 

Val av intervjuperson ska enligt Häger (2007 s.222) vara den bäst lämpade. 

Robert Lindahl har arbetat med teknisk dokumentation på Etteplan sedan 2011. 

Han är idag projektledare och leder löpande projekt från deras kund Electrolux. 

Det är Robert som gett förslag till examensarbetet och han har mycket god 

insyn i hur arbetet fungerar. 

2.2 Omvärldsanalys 

En omvärldsanalys är en metod där man systematiskt analyserar 

omvärldsinformation och drar strategiska slutsatser från informationen (Genf & 

Laurent 2014 s.8). I detta arbete har en omvärldsanalys att nyttjas för att 

inhämta kunskap i hur andra aktörer på marknaden utformar sin dokumentation 

i manér, informationsstruktur och layout. Vidare menar Genf & Laurent att, i en 

omvärldsanalys, är syftet att utreda hur informationen samspelar och vilka 

tendenser som finns (2014 s. 8).  
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I genomförandet av en omvärldsanalys ska man kartlägga 

informationsinsamlingen för att utreda vad som händer. Att avgränsa sig är 

också viktigt för att inte göra en allt för omfattande analys. Tillslut ska man 

göra en bedömning om vilka tendenser som finns och kommer i framtiden. 

Genf & Laurent framhäver även systematiken i processen som viktig (2014 

s.8). Framtiden är omöjlig att veta och därför ska man göra strategiska beslut på 

välgrundade underlag istället för att gissa.  

 

Som nämndes tidigare användes omvärldsanalysen som metod för att inhämta 

material som i sin tur ska analyseras med ytterligare metoder. Man kan se denna 

omvärldsanalys som en typ av konkurrentanalys från Electrolux perspektiv. 

Meningen med tillämpningen av denna metod är för att skapa ett välgrundat 

underlag på hur utvecklingen av bruksanvisningar och illustrationer ser ut från 

Electrolux konkurrenter. För att utreda vilka konkurrenter som är lämpliga att 

analysera har sökningar på internet skett i väletablerade sökmotorer vid namn 

Google och Bing. Det ska poängteras att avgränsningen till dessa sökmotorer 

kommer begränsa omfattningen av metoden. Att analysera hela världen är 

orimligt. De träffar som sökmotorerna ger kommer betraktas som tillräckliga 

för att kalla metoden för omvärldsanalys. Nyckelord som kommer användas i 

sökfälten är: vacuum cleaner manufacturers. Detta har gett resultat på 

tillverkare av dammsugare och därmed konkurrenter till Electrolux. Av denna 

omvärldsanalys(konkurrentanalys) kommer arbetet erhålla en välgrundad data 

för vidare analys. För att vidare analysera resultatet av omvärldsanalysen 

kommer bildanalys tillämpas.  

 

De bruksanvisningar som resultatet av omvärldsanalysen resulterade i var 

tillverkarna Eureka och Aerushome. Tillverkarnas valdes på grund av dess 

relevans till den produkt som detta arbete lyfter. Produkterna fungerar och 

manövreras på samma vis som Electrolux UltraSilencer. Syftet med 

omvärldsanalysen var att inhämta empiriskt material för att sedan analysera det. 

Från resultatet av analysen ska jag, i arbetet, göra medvetna designval till 

gestaltningsförslaget.  
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2.3 Formalanalys 

För att skapa en utgångspunkt i arbetet har jag utfört en analys av befintligt 

informationsmaterial. Informationsmaterialet jag och Etteplan valde blev en 

bruksanvisning. Bruksanvisningen som tillhandhölls av Etteplan tillhör 

produkten Electrolux UltraSilencer. Bruksanvisningen återfinns i bilaga #3. För 

att noggrant undersöka detta informationsmaterial valde jag att använda 

strukturerade bildanalyser. En formalanalys, som är en typ av bildanalys, har 

tillämpats i undersökningen. Syftet med denna formalanalys var att ta fram 

bruksanvisningens styrkor och brister. Detta har tagit stöd i de teorier som 

framförts i arbetets teoridel. Att göra en formalanalys kommer hjälpa att bringa 

klarhet i hur informationsmaterialet är uppbyggt. Eriksson (2009 s.66) menar att 

metoden hjälper oss att identifiera objekt och deras förhållanden gentemot 

varandra. Detta görs i syfte att skapa en utgångspunkt från den nuvarande 

stilguiden skapad av Etteplan. 

 

I formalanalysen av bruksanvisningarna framgick det att hela bruksanvisningen 

inte behövde analyseras. Det vore repetitivt samt även slösaktighet med tid och 

därför har sidor som efterliknat varandra aktivt valts bort från att analyserats. 

Jag har valt att sammanfatta resultaten i löpande text i kapitel 4 Empiri. För att 

läsa resultaten i sin helhet återfinns dem i bilaga #3 och #4. 

 

 

2.4 Utprovning 

För att utvärdera arbetest gestaltningsförslag har ett test av prototyper utförts. 

Martin och Hanington belyser även i sin bok Universal Methods of Design 

(2012, s.138) att prototypande är en forskningsmetod. I boken Design: process 

och metod framhålls prototypande som en metod för att utvärdera olika förslag 

(Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind, 2015, s.154-165). Resultatet av 

utprovningen har bidragit till medvetna designbeslut på så välgrundad empirisk 

data som möjligt. Utprovningen skedde i form av en enkät där flera prototyper 

presenteras som svarsalternativ utifrån en frågeställning. Deltagarna kan 

därefter fritt välja sina alternativ. Urvalet av deltagare har varit 

medelinkomsttagare som äger ett hushåll i en mellanstor stad i Sverige. Dessa 

personer har enligt arbetet en potential att köpa dammsugaren Electrolux 

UltraSilencer.  
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2.4.1 Etik 

Etiska aspekter har beaktas och respekterats. I deltagande av enkäten ska 

deltagaren informeras om följande aspekter informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Patel & Davidson, 

2011, s.63).  

2.5 Metodkritik 

Att göra en omvärldsanalys kan verka omfattande. En tydlig avgränsning är 

därför bra att ha i åtanke. I den omvärldsanalys som användes inhämtades en 

rad olika bruksanvisningar. Trots det känns det som att jag inte tittat på allt utan 

bara en liten del. Omvärldsanalysen ska sträva efter att omfatta så mycket som 

möjligt. Här har den förutsatta tidsåtgången begränsat arbetet på ett negativt 

sätt. Det är möjligt att det finns fler tillverkare av dammsugare som arbetet 

kunnat hämta bruksanvisningar av.  
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3 Teori 

De teorier som lyfts fram i detta arbete har fungerat som underlag och stöd för 

designval. Efterforskningarna som jag genomfört har främst riktat sig mot 

abstraktion, kognition och design-principer. En omvärldsanalys har även hjälpt 

att titta på andra riktlinjer och helhetslösningar.  

 

Inhämtning av teori har motiverats genom problemformuleringsfrågan. I 

problemformuleringen i detta arbete har nyckelord som exempelvis; 

bruksanvisning, abstraktion, text, typografi och layout förekommit. Alla dessa 

nyckelord kan behandlas i teorier om gestaltningspsykologi, design-principer 

och kognitionspsykologi i syfte att skapa fungerande design. I boken Bildens 

tysta budskap skriver Yvonne Eriksson (2009 s.62) att grunden för hur 

människan uppfattar och påverkas av grafiska element kan förklaras i 

gestaltningspsykologin. Hur problemformuleringen i detta arbete ska behandlas 

i teori hämtas stöd i Erikssons slutsatser om gestaltningspsykologins betydelse. 

 

För att behandla kognitionspsykologi har boken The functional art – an 

introduction to information graphics an visualization (2013) skriven av Alberto 

Cairo använts. Bokens andra del skriver Cairo om kognition och dess 

förutsättningar och begräsningar för människan (2013).  

3.1 Gestaltpsykologi 

Gestaltpsykologi är kanske den mest övergripande vetenskapen om hur 

människans ögon och hjärna uppfattar visuell information. Den är därför högst 

relevant i skapandet av god informationsdesign och detta arbete.  

 

Gestaltpsykologin har lagar som förklarar hur vi avkodar visuell information. 

Både Cairo (2013 s.114-116) och Eriksson (2009 s.62-63) lyfter dessa lagar 

som essentiella i informationsskapande. Närhetslagen menar att objekt som 

ligger nära varandra upplevs ha samhörighet och vice versa. Finns det ett 

avstånd mellan objekten upplevs dem åtskilda.  Slutenhetslagen förklaras 

genom att objekt som exempelvis omfamnas av en konturlinje uppfattas höra 



 10 

ihop. Likhetslagen går ut på att objekt som har samma egenskaper upplevs höra 

ihop.  

3.2 Abstraktion i illustration 

Abstraktion inom illustration kan förklaras som att realism är dess motpart. För 

att utveckla detta kan man föreställa sig ett foto av en person och en teckning 

som föreställer en siluett av personen. Både fotot och siluetten föreställer 

samma person fast på olika abstraktionsnivåer.  

 

I teknisk illustration har abstraktion tillämpats flitigt. Det klassiska manéret där 

man använder linjeteckningar består fortfarande och överlevnaden kan 

förklaras. Målet med en bruksanvisning är att instruera mottagaren att 

genomföra särskilda moment. Det görs med linjeteckningar och oftast 

tillhörande text för att minska tolkningsmöjligheterna eller vice versa. Utöver 

detta tillämpas även en abstraktionsnivå där man undanröjer onödig visuell 

information. Tolkningsmöjligheterna av instruktionerna kan begränsas genom 

detta manér. Skulle man använda foton i en bruksanvisning tar det enligt Cairos 

(2013 s.135) slutsatser ta längre tid för mottagaren av förstå dem. Forskning 

visar att om man presenterar tre olika manér av samma objekt för en mottagare 

så är det den abstrakta linjeteckningen som avläses fortast (2013 s.145). Vidare 

nämner även Cairo att realistiska manér upplevs finare till skillnad från 

abstrakta som uppfattas mer informativa (2013 s.145-146).  

3.3 Teknisk illustration 

I boken Bild & From för informationsdesign (Pettersson, Frohm 2004 s.199) 

skriver författaren att det tekniska illustrationsmanéret har som uppgift att 

förklara och förtydliga. Vidare skriver Frohm att det är viktigt att den tekniska 

illustrationen visar korrekt information, annars är den tekniska illustrationen 

oanvändbar. Dock påpekar att Frohm att om den tekniska illustrationen är 

visuellt tilltalande ses detta som ett stort plus (2004 s.199). Ska man uppnå 

denna nivå i tekniska illustrationer krävs det mer arbetstid och det kostar 

därefter mer pengar för kunden.  

 

Från Frohms slutsatser hävdar jag att det finns utrymme att utveckla manéret 

teknisk illustration. Det som är viktigt är att den visar korrekt information och 
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det får vi anta helt enkelt att man försöker göra. Frohm skriver även att så länge 

informationen går fram är inget manér fel (2004 s.120).  

 

Etteplan vill skapa ”premium” känslan i sin bruksanvisning och för att pröva 

den känslan skapas det, i arbetet, skisser och prototyper i hur en teknisk 

illustration utvecklas för att nå detta. Frohm listar en rad olika saker att tänka på 

vid illustrerandet av teknik och där betonas bland annat kvalitén av 

illustrationen. Med detta menar Frohm hur snygg och tilltalande en bild är 

(2004 s.120). Man kan således, av Frohms slutsatser, arbeta fram tekniska 

illustrationer av högre kvalité.  

 

Linjeteknik i teknisk illustration används för att skapa mer visuellt tilltalande 

tekniska illustrationer (2004 s.124). Att arbeta med tjocklekar av linjer som till 

exempel att använda tunna linjer mot objektets inre former och tjockare mot 

yttre. Detta skapar alltså den visuellt tilltalande tekniska illustrationen. 

 

För att ytterligare inhämta belägg för dessa teorier om teknisk illustration har 

Conrad Taylor forskat i ämnet. Taylor (2003 s.3) skriver att man, genom ett 

systematisk användande av linjetjocklekar, hjälper användaren att avkoda och 

förstå illustrationen. Linjetjocklekarna blir meningsfulla och ökar tydligheten i 

den tekniska illustrationen. Taylor (2003 s.4) hänvisar till en undersökning där 

de jämfört användandet av en linjetjocklek mot två linjetjocklekar. Resultatet 

blev att en teknisk illustration med två linjetjocklekar är lättare att förstå för 

användaren än med en linjetjocklek.  

 

Tydliga tekniska illustrationer kan också skapas med hjälp av färgade 

bakgrunder (Richards et al. 2007). Richards har genomfört en forskning och 

jämfört hur testpersonen tolkar tekniska illustrationer. I forskningen använde 

Richards et al. (2007) flera varianter av en och samma tekniska illustration. Den 

tekniska illustrationen presenterades i en linjetjocklek och utan färgad bakgrund 

samt en variant med färgad bakgrund. Även illustrationer med två 

linjetjocklekar med och utan färgad bakgrund var med i testet. Resultatet blev 

att testpersonen tolkade illustrationerna med två linjetjocklekar och färgad 

bakgrund bäst. Därefter kom illustrationen med två linjetjocklekar utan färgad 

bakgrund.  
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Av slutsatserna från Frohm, Taylor och Richards finner detta arbete att 

användandet av linjeteknik är ytters viktigt för att skapa tydliga illustrationer.  

3.4 Varumärke och företagsprofil 

I boken Effektiv visuell kommunikation skriver Bo Bergström att ett varumärkes 

uppbyggnad kan bestå av många ting. Varumärket kan vara kopplat till bland 

annat en tjänst, produkt, fras eller ord (2013 s.53). Hur varumärket byggs och 

upplevs avgörs av konsumenternas upplevelser av den produkt eller tjänst hen 

tagit del av. Från Bergströms (2013 s.53) resonemang kan exempelvis 

Electroluxs varumärke byggas starkare av: hur nöjd en konsument är med köpet 

av en dammsugare. Här kan även produktdokumentationen ingå. Bergström 

menar att det är summan av alla signaler som bygger varumärket (2013 s.53). 

Signaler kan exempelvis vara kvalité, pris, design och storlek. Matchar detta 

konsumentens behov bygger varumärket upp ett förtroendekapital (2013 s.52-

53). För att ett företag ska kunna bevara ett värde i sitt varumärke måste man 

sköta det förtroendekapital som byggts upp. Detta måste förvaltas på rätt sätt 

för att öka förtroendet för företaget, annars tappar man konsumenternas tillförlit 

(Bergström 2013 s.53).  

 

I dagens kommersiella samhälle måste varumärken differentiera sig från 

varandra för att överhuvudtaget överleva. Produkter och tjänster tenderar att 

efterlikna varandra och konsumenter får svårt att skilja dem åt. Konsumenter 

söker sig därför till varumärken de känner förtroende för (Bergström 2013 

s.52). Bergströms slutsatser kan även stärkas av John Heskett i boken Design: 

en introduktion (2006). Heskett hävdar i sin historiebeskrivning av designens 

betydelse, att under tidigt 1900-tal väcktes idén om att skapa produktvariation 

för att mätta olika marknadssegment. De skapade olika varianter av en produkt 

för att kunna särskilja sig från konkurrenters produkter (2006 s.40).  

 

En företagsprofil är ett företags signaler utåt, det kan bland annat komma från 

personalen, butiken, produkten eller en bruksanvisning (Bergström 2013 s.266). 

Bergström menar att det finns tre olika profiler i en företagsprofil: individuell 

profil, miljöprofil och visuell profil. Den individuella profilen berör personal 

och den verkställande direktören i alla interaktion internt och externt. 

Miljöprofilen berör interiör, exteriör eller exempelvis arkitektur i en butik eller 

arbetsplats. Den visuella profilen styr företagets visuella språk i allt från 
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logotyp, reklam, dokument, färg, visitkort, kläder, webbsajter, förpackningar, 

foldrar, kataloger, broschyrer och mycket mer (2013 s.269-270). 

3.5 Vad är premium? 

En exakt källa på vad premium innebär har inte detta arbete lyckats hitta. 

Förmodligen för att det inte finns. Premium är ett allmänt begrepp som kan 

innebära en rad olika ting. Det som kan konstateras är dock, att när man pratar 

om premium inom produkter och tjänster så är det ett vedertaget begrepp för att 

beskriva kvalité eller segment. Premium kan associeras ord som exklusivitet, 

lyx och hög kvalitet. Det finns många exempel på premiumkvalitet i vårt 

samhälle. Toyota är en stor aktör inom bilindustrin och säljer personbilar i olika 

prissegment under sitt eget varumärke Toyota. Toyota har även ett till 

varumärke som heter Lexus och dessa personbilar är vad man kan kalla 

premiumbil inom bilindustrin. Lexus är starkt profilerat som en exklusiv bil där 

komfort och körkänsla är av högsta kvalitet. Därför hamnar Lexus i 

premiumsegmentet. Paralleller till Electrolux produktflora och syftet för detta 

arbete är fullt berättigade då det finns en liknande varumärkesstrategi för 

Electrolux.  

3.6 Källkritik 

Att använda aktuell litteratur är en förutsättning för vägen till ett lyckat arbete. 

Detta arbete har därför i största möjliga mån använt den senaste litteraturen 

inom informationsdesign. De författarna som källorna arbetet refererar till är 

erkända inom informationsdesign och trovärdigheten anses därför vara mycket 

hög. Det har också funnits en strävan efter att belägga teorierna från mer än en 

källa. Det vill säga att, jag hittat stöd i teorin från mer än en publikation. Bo 

Bergström som skrivit Effektiv visuell kommunikation (2013) är en omtalad bok 

inom akademin. Att ta Bergströms (2013) bok som forskning är felaktigt. Den 

ska mer betraktas som en metodbok, i syfte att skapa god design. Arbetet har 

beaktat detta och behandlat upphovsmannen därefter. Bergström (2013) 

återfinns endast i teoridelen för varumärkesteori och papperskvalitet.  

 

Enligt Booth et al. (2004 s.83) är det svårt att värdera tillförlitligheten av en 

källa. Bergström har gett ut flera böcker och är en etablerad källa och används 

som kurslitteratur inom programmet informativ illustration. Booth et al. (2004 
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s.83-84) listar några punkter för att använda som stöd i bedömningen av en 

källa. 

 Om källan är publicerad av ett etablerat förlag. 

 Om utgivaren använder kompetenta granskare. 

 Om författaren gett ut flera böcker eller är en känd forskare. 

 Om källan är relativt ny. En gammal bok kan lätt bli irrelevant. 

 

Bergström (2013) uppfyller två av dessa fem punkter. Effektiv visuell 

kommunikation (2013) är relativt ny och är den nionde upplagan. Författaren 

har alltså publicerat flera upplagor och den senaste upplagan är relativt ny. 

Tillförlitligheten som metodbok bedömer detta arbete som god.  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts och vilka resultat de gett för 

detta arbete. Dessa metoder är intervju, analys av befintligt material, 

omvärldsanalys. Resultatet av metoderna återfinns i bilagor. Här kommer en 

sammanfattning redovisas i löpande text. 

4.1 Resultat av intervju 

Här redogör arbetet för resultatet av den intervju som hölls med Robert Lindahl 

på Etteplan. Jag har valt att sammanfatta resultatet av intervjun i löpande text.  

 

I intervjun framgick det att arbetets syfte var mot Electrolux och dess tekniska 

dokumentation i form av en bruksanvisning. Vidare diskuterades djupare 

inriktningar som klargjorde att det är bruksanvisningen för premiumsegmentet i 

Electroluxs produktflora. Målgruppen för arbetets syfte är slutkunden som 

använder produkten och läser bruksanvisningen. Det framfördes att viss hänsyn 

måste ges för Electroluxs riktlinjer för visuell kommunikation. Det 

huvudsakliga arbetet är att ta fram riktlinjer för hur en bruksanvisning för en 

premiumprodukt ska gestaltas. Önskningar om ökad läsbarhet, förbättrad 

layout, generella förbättringar av tydlighet i illustrationer framfördes (Lindahl, 

2018).  

4.2 Resultat av analys av befintligt 

informationsmaterial 

För att kunna fastställa vad Etteplan använder för stilguide har en formalanalys 

genomförts av en befintlig bruksanvisning. Deras informationsstruktur, layout, 

illustration och text har analyserats. Denna analys har också genomförts för att 

kunna skapa ett underlag till den omvärldsanalys som genomförts. En 

förutsättning för en lyckad omvärldsanalys är att utgå ifrån så välgrundade 

underlag som möjligt (Genf & Laurent 2014 s.8). Nedan sammanfattas 

resultatet i löpande text. 
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4.2.1 Electrolux UltraSilencer 

Den befintliga bruksanvisningen som valts att analyseras har många goda 

exempel på bra informationsdesign men den har även bristfällig information. 

Ser man till informationsstrukturen av bruksanvisningen är den tydlig och lätt 

att förstå. Hierarki har tillämpats väl genom gestaltningslagar och typografiska 

element, så som, fet, vanlig och kursiv stil. Illustrationernas manér är dock 

bristande. Jag vill hävda att den gråskala som dammsugaren visas i har en 

tendens att upplevas som platt i formerna. Ljussättningen i illustrationerna är 

svag och designelement som vanligtvis skulle synas är dolda. En annan punkt 

som måst beaktas är valet av färger och hur detta inte återspeglar Electrolux 

visuella profil. Som bruksanvisningen ser ut är det ingen visuell koppling till 

varumärket förutom logotypen på omslaget. 

 

Figur 1 Omslaget av bruksanvisningen för Electrolux UltraSilencer. 
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Figur 2 Innehållsförteckning av bruksanvisningen. 

 

Figur 3 Illustration över dammsugarens olika komponenter. 
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Figur 4 Steg- för- steg instruktioner som är uppbyggda av text och illustrationer. 

4.3 Resultat av omvärldsanalys och formalanalys 

I denna del kommer jag redogöra för resultatet av omvärldsanalysen och den 

formalanalys som genomfördes för att hitta brister och styrkor i 

bruksanvisningarna. De teorier som har använts för att analysera materialet 

finns i teoridelen. 

4.3.1 Aerushome - Lux Legacy Canister  

Denna bruksanvisning utmärktes av att den rymde två olika språk. Det har varit 

en avgörande faktor att ta hänsyn till, i skapandet av informationsstrukturen, i 

denna bruksanvisning. Två tydliga spalter skiljer de olika språken åt. 

Bruksanvisningen saknar benämningen av språken. Det framgår inte att 

bruksanvisningen är skriven på engelska och franska. Överlag är nyttjandet av 

yta dålig och layouten har definitivt kunnat förbättras. Mängden information på 

sidorna är stor och känns överväldigande vid första anblick. 

Informationsstrukturen är godtycklig, bruksanvisningen har ett tvåspalts-format 

och är torts det enhetlig i upplägget. Utöver detta hade ytterligare arbete med 

informationsstruktur varit nödvändigt. I illustrationer har abstraktionsgrad och 

linjeteknik tillämpats med variation på ett negativt vis. Betraktningsvinklar av 
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komponenter är av ovanlig art. Man använder inte någon normal 

betraktningsvinkel i förhållande till hur man använder dem. Komponenterna 

som illustrerats har även varierande storlek i förhållande till varandra och en 

riktig känsla av skala saknas. Bruksanvisningen är rörig i instruktionerna då 

stegen inte har någon återkoppling mot dess illustration. Med andra ord är 

samverkan mellan text och illustration bristande. Tittar man på varumärke och 

företagsprofil så är det i princip obefintligt då logotypen endast återfinns på 

omslaget och i slutet. Det finns inga element i bruksanvisningen som anknyter 

den till tillverkaren.  

 

Sammanfattningsvis tar detta arbete vidare dessa anmärkningar och använder 

dem till hjälp av strategiska designval i gestaltningsförslaget. 

4.3.2 Eureka - Mighty Mite Vacuum Cleaner 

Även den här bruksanvisningen var flerspråkig då tre olika språk är med. Detta 

har såklart påverkat informationsstrukturen. Redan på första sidan saknar 

bruksanvisningen en visuell hierarki och detta har genomsyrat hela 

bruksanvisningen. Skaparen av bruksanvisningen har flitigt använt sig av 

rubriker och fet stil som försämrar hierarkin. Om allt är av fet stil sticker inget 

ut från mängden och det tenderar att missgynna dess innebörd, att skapa 

hierarki. Vidare i bruksanvisningen är det små marginaler och det är endast 

spalterna som styr layout. Mycket information presenteras från sidan ett till och 

med fem. På sidan sex är däremot ca 60 % av ytan använd och med andra ord är 

informationen varierande och saknar en strukturerad layout. I bruksanvisningen 

finns även instruktionstexter för att utföra vissa montage- och arbetsmoment. 

Dessa instruktionstexter är även kompletterad av illustrationer. Dock råder det 

otydlighet i vilken av illustrationerna som instruktionstexten hänvisar till.   
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5 Gestaltning 

I denna del av arbetet lyfter jag fram de beslut och avvägningar jag gjort för att, 

skapa gestaltningar, med hänsyn till den teori och analys som utförts. Som 

arbetet tidigare nämnt kommer koncentration läggas på abstraktionsgrad, färg 

och linjeteknik av det tekniska illustrationsmanéret. Informationsstruktur, 

layout och samverkan mellan bild och text har utforskas.  

5.1 Gestaltningsbegrepp 

För att nyttja dessa begrepp i god praxis lyfter jag därför fram den teori som 

gett grund för de gestaltningar som följer i rapporten. De olika begrepp som 

lyfts fram kan betraktas som vägledande för de gestaltningar som tagit fram.  

5.1.1 Illustration och text i samverkan 

För att text och bild ska fungera ihop måste de samverka. Om illustrationen 

visar en sak och texten något annat kan det lätt uppstå missförstånd. Det kallas 

bristfällig information och det gäller för både text och illustration. I en 

bruksanvisning är korrekt information viktigt då en illustration kan visa många 

detaljer och olika steg. Om illustrationen visar en speciell detalj som inte 

återfinns i den tillhörande instruktionstexten, förmedlas informationen 

bristfälligt. Det kan med andra ord uppstå missförstånd. Missförståndet kan ha 

negativa påföljder så som felhantering av en maskin, bil eller exempelvis en 

köttkvarn. Samverkan mellan bild och text är därför viktigt och detta måste 

beaktas. Som Eriksson (2009 s.161) belyser kan detta missförstånd ske när text 

och bild i samverkan inte stämmer överens. Tolkningsutrymme för bild är 

personligt och kommer förmodligen alltid att variera. Det kan dock lösas enligt 

Holsanova (2010 s.53) genom en illustration kompletteras med tillhörande text 

för att styra tolkningen av illustrationen. Som tidigare nämnts kan detta hitta 

ytterligare förankring i Erikssons (2009 s.161) slutsatser om bild och text i 

samverkan.  
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5.1.2 Textens förutsättningar 

Textens förutsättningar har flera faktorer som spelar in. Textstorlek, radavstånd, 

avstånd mellan ord och antal tecken per rad för att nämna några faktorer. Dessa 

egenskaper kan ytterligare kompletteras med marginaler, layout och 

papperskvalitet. Pettersson (2012 s.71) belyser att man ska använda 

teckenstorlek 9-12 för text i en bok eller rapport och att man ska begränsa 

antalet olika typsnitt. Vidare menar Pettersson (2012 s.73) att generellt vanligt 

förekommande typsnitt är lättare att läsa av än ovanliga typsnitt.  

5.1.3 Typografi 

Seriff eller sans seriff i val av typsnitt är inte alltid självklart. Man kan 

argumentera för båda men generellt har seriff typsnitt bättre läsbarhet än sans 

seriff. Dock hävdar Pettersson (2012 s.72) att vid mindre teckenstorlek är sans 

seriff bättre. Antal tecken per linje skall vara enligt, Pettersson (2012 s.80) max 

60-70 tecken. Pettersson framhäver dock att det inte går att sätta i system utan 

måste tillämpas utifrån varje textrads egna förutsättningar (2012 s.80). Läsare 

tenderar att ogilla korta textrader och för långa textrader.  

5.1.4 Illustrationens förutsättningar 

För att en illustration ska vara informativ och effektiv krävs det att den är tydlig 

i sitt budskap (2012 s.89). En illustration har bra läsbarhet om den är lätt att 

tolka för mottagaren. I exempelvis en teknisk illustration ska det vara lätt att 

urskilja olika delar och dess fysiska attribut.  

5.1.5 Layout 

En layout ska fungera som en sorts vägledning för mottagaren. Vägledningen 

ska hjälpa mottagaren att kategorisera informationen och skapa en förståelse. 

Vägledningen kan hjälpas med medvetna designval av marginaler, rubriker, 

mönster, illustrationer, symboler och text (Pettersson 2012 s.90). Även färg, 

pilar och punkter går att applicera för att hjälpa mottagaren.  

5.1.6 Pop-out 

En pop-out effekt uppstår när ett objekts egenskaper skiljer sig från mängden. 

Effekten är beroende av sin omgivning i hur andra objekts egenskaper uppfattas 

av ögat. När objektet skiljer sig i någon mening från sin omgivning agerar den 
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visuella hjärnbarken och programmerar i sin tur ögat för att fixera ögonrörelser 

tills att objektet blir i centrum. För att en pop-out effekt ska vara så effektiv som 

möjligt bör omgivningen av pop-out effekten vara identisk (Ware 2008 s.29).  

5.1.7 Informationsstruktur 

Pettersson (2012 s.66) skriver att i början av ett dokument bör det finnas en 

överskådlighet av innehållet så att läsarna lätt kan förstå dokumentets upplägg. 

Vidare menar Pettersson (2012 s.66) att den grafiska designern kan skapa 

struktur genom typografi och layout med olika rubriknivåer. Detta kommer att 

hjälpa mottagaren att tolka, förstå, lära sig av och memorera 

informationsmaterialet (Pettersson 2012 s.67). För att skapa en välutvecklad 

bruksanvisning krävs en bred förståelse av hur information ska presenteras för 

mottagaren. Vilken ordning informationen ska presenteras bör struktureras så 

att det viktigaste presenteras först för mottagaren och det mest oväsentliga sist 

(Pettersson 2012 s.67). Här skulle exempelvis en illustration som visar en 

överblick av en produkts delar vara viktig att presentera i tidigt skede. 

 

Färg i informationsstruktur kan vara effektivt för att exempelvis kategorisera 

olika kapitel. Pettersson (2012 s.69) påpekar att man måste vara konsekvent i 

användandet av färg. Om man inte skulle vara det kan informationen bli 

bristfällig.  

5.1.8 Papperskvalitet  

Bo Bergström för en diskussion över papprets avgörande roll för människan. Vi 

väljer det än idag framför digital läsning i vissa typer av information som 

exempelvis en tidning eller nyheter. Bergström poängterar att digitala läsare 

ligger jämsides med pappersläsare i antal (2013 s.251). Vidare hävdar 

Bergström att pappret är en del av själva budskapet. Ett tjockt och blankt papper 

ger ett mer seriöst intryck än ett tunt och matt (2013 s.250-251).  

 

Bergström listar en rad olika papperskvaliteter som bland annat bestruket och 

glättat papper. Det bestrukna papperet beskrivs ha en fin yta och lämpar sig väl 

för färgtryck. Glättat papper är också bra för tryck men kan ge starka 

reflektioner i motljus (2013 s. 252). Dessa två papper är betydligt dyrare att 

trycka bruksanvisningar på. Priset är en faktor man måste ta hänsyn till när det 

gäller stora volymer av tryckproduktion. Men om man ska differentiera sig från 
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andra tillverkare kostar det pengar.  

 

En bruksanvisnings förutsättningar i tryck ska vara att visa detaljrika 

illustrationer och vara oömt för mycket användning. Utöver detta vill Etteplan 

skaffa ”premiumkänslan” i sin bruksanvisning. Som Bergström betonar är 

papperet en del av budskapet (2013 s.253). Electrolux vill sända budskapet som 

ska inge känslan av premium i deras bruksanvisning. Ett aktivt val i typ av 

papperskvalitet är därför en viktig faktor för att lyckas med budskapet. Enligt 

Bergströms rekommendation är ett högbestruket papper av hög kvalitet att 

föredra för att återge detaljrika illustrationer samt ha en lång livslängd. 
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5.2 Utveckling av teknisk illustration 

För att utreda om teknisk illustration kan utvecklas för att upplevas som 

premium, har jag tagit fram en rad olika prototyper i form av illustrationer, för 

att kunna bepröva detta. Prototyperna skiljer sig i utförandet men är i grunden 

densamma. Utförandet skiljer sig i den meningen att abstraktionsgraden i 

illustrationerna är applicerad på olika nivåer. Till följd av detta är därför också 

tidsåtgången varierande. Tidsåtgången av skapandet i en illustration är viktigt 

för Etteplan. Eftersom detta arbete riktar sig mot bruksanvisningar kommer 

förslagen utgå ifrån det tekniska illustrations-manéret. Det vill säga 

linjeteckningar med linjeteknik. Detta är även en förutsättning ifrån 

uppdragsgivaren.  

5.2.1 Färgad bakgrund 

I arbetets teoridel har det lyfts fram hur forskning visat att man kan skapa bättre 

tydlighet i tekniska illustrationer genom färgade bakgrunder. För att testa detta 

har prototyper skapats i syfte att se hur detta kan hjälpa arbetet. Den 

bakgrundsfärg som satts har olika nivåer av mättnad för att jämföra den 

tekniska illustrationen mot en svag bakgrundsfärg och stark bakgrundsfärg. 

 

Figur 5 Från ingen bakgrundsfärg till en stark färg. Bilaga #5 

5.2.2 Skuggning 

I figur 6 visas en skiss som ska visa hur ljussättning kan appliceras. 

Ljussättningen har som syfte att, utifrån ett abstraktionstänk justera graden av 

hur verklig illustrationen uppfattas. Realism i illustration är vedertaget ansett 

som visuellt tilltalande och ljussättning kan bidra till realism. Genom att placera 

högdagrar och självskuggor i illustrationerna kan detta ge en ökad realism till 

det tekniska illustrationsmanéret.  

 

Ljuskällan har placerats i förhållande till objektets betraktningsvinkel. 
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Motivationen till placeringen är att visa självskugga för att framhäva realism. 

Detta görs bäst om ljuskällan placeras i motsatt riktning mot 

betraktningsvinkeln då mest självskuggor bildas. Det vill säga att realismen i 

illustrationen upplevs öka då mer självskuggning bildas. För att utveckla detta 

vidare kan man även se hur självskuggan är formad efter dammsugarens 

designelement som annars inte hade varit synliga. 

 

Figur 6 En skiss över hur ljuskällan placerats i förhållande till objektet. Rakt emot 

betraktningsvinkeln. Bilaga #6 

 

Figur 7 Olika hårdhet i självskuggan. Varav skiss 4 har den starkaste självskuggan. Bilaga #6 

5.2.3 Linjeteknik 

I en teknisk illustration är linjeteknik ett sätt att skapa visuellt tilltalande 

tekniska illustrationer (Pettersson, Frohm s.124). I teoridelen går arbetet mer in 

i detalj hur denna teknik utförs. I figurerna 8 och 9 har tekniken applicerats på 

olika nivåer. Hur många olika tjocklekar som används i en teknisk illustration 

är oftast 2 till 3 stycken. Detta har också visat sig vara sant i den 

omvärldsanalys som genomfördes. I omvärldsanalysen visade det sig dock att 

kontinuiteten i användandet av olika linjetjocklekar var obefintlig. Det fanns 

inget tydligt mönster över vilken linjetjocklek som ska användas vart. I dessa 

prototyper i figur 8 och 9 har de en tydlig kontinuitet av användandet i hur 
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linjetjocklekar tillämpats. Pop-out effekten bör beaktas i denna användandet av 

denna teknik. Som nämnts i teoridelen skapar tydliga kontraster en stark pop-

out effekt (Ware 2008 s.29). En stark yttre konturlinje kan göra att illustrationen 

blir tydlig. I delförstoringen i figur 8 är det exempel på hur man kan ytterligare 

arbeta med släppta linjer för ytterligare förtydliga illustrationen (Taylor 2007 

s.5). 

 

Figur 8 Delförstoring i hur linjeteknik tillämpats. Bilaga #7 

 

Figur 9 Prototyper i hur linjeteknik tillämpats varav skiss 4 har mest antal linjetjocklekar. 

Bilaga #7 

5.2.4 Detaljrikedom 

En dammsugare innehåller mycket delar och rörliga komponenter. En 

dammsugare som dessutom är utvecklad för det högre produktsegmentet har 

troligtvis mer designelement än en billigare produkt. Mer avancerad utformning 

och material kan också kännetecknas av produkter det övre produktsegmentet 

(premium). I de skisser som följer nedan har detaljrikedomen justerats för att 

avsiktligt ta bort detaljbeskrivande designelement. Samt även tillägg av 

detaljbeskrivning för att framhäva vissa designelement och komponenter.  
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Tidsåtgången av framställandet av dessa skisser skiljer sig markant. Prototyp 

nummer ett har lägst antal detaljbeskrivande designelement och gick därmed 

fortast i framställandet av illustrationen. Tittar man däremot på prototyp 

nummer fyra har den illustrationen betydligt mer detaljer i sitt utförande och 

den tog även längre tid att framställa. Likheten mellan dessa prototyper är att de 

fortfarande fungerar som en teknisk illustration till en bruksanvisning. 

Skillnaden är däremot att prototyperna tre och fyra är mer tilltalande då de 

återspeglar dammsugaren riktiga designelement. Med andra ord är de 

sistnämnda alternativens fysiska attribut lätt att urskilja och komponenter 

framhävs som annars inte hade synts. Prototyp ett och två visar fortfarande den 

information som behövs men på ett mindre tydligt vis. 

 

Figur 10 Prototyper i hur detaljbeskrivande designelement tillämpats. Bilaga #8 

 

5.2.5 Test av prototyper 

Arbetet har valt att utvärdera de olika förslag som tagits fram med hjälp av 

efterforskning i teoridelen. En enkät förbereddes där deltagare fick välja ett svar 

utifrån frågor där flera svarsalternativ presenterades. Svarsalternativen i enkäten 

är de olika prototyper arbetet tagit fram. Etiska aspekter har tagit hänsyn till där 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet varit riktlinjer för deltagning i utprovningen av prototyperna.  

Enkäten som användes återfinns i bilaga nummer #9.  

Deltagandeperson 1 svar. X representerar vilket alternativ som valdes. 
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Fråga Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 Prototyp 4 

Detaljrikedom    X 

Tydlighet 1   X  

Tydlighet 2   X  

Skuggning    X 

 

Deltagandeperson 2 svar. X representerar vilket alternativ som valdes. 

Fråga Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 Prototyp 4 

Detaljrikedom    X 

Tydlighet 1    X 

Tydlighet 2    X 

Skuggning    X 

 

Deltagandeperson 3 svar. X representerar vilket alternativ som valdes. 

Fråga Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 Prototyp 4 

Detaljrikedom   X  

Tydlighet 1   X  

Tydlighet 2    X 

Skuggning    X 

 

Deltagandeperson 4 svar. X representerar vilket alternativ som valdes. 

Fråga Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 Prototyp 4 

Detaljrikedom    X 

Tydlighet 1    X 

Tydlighet 2    X 

Skuggning    X 

 

Deltagandeperson 5 svar. X representerar vilket alternativ som valdes. 

Fråga Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 Prototyp 4 

Detaljrikedom    X 

Tydlighet 1    X 

Tydlighet 2    X 

Skuggning    X 

 

Baserat på de svar som undersökningen gav kan arbetet lista en rad faktorer 

som upplevas öka tydlighet och premiumkänslan i teknisk illustration. 

 Detaljrikedomen ska vara hög och återspegla designelement som 

produkten har i verkligheten. Detta ger en ökad känsla av 

premiumkvalitet i illustrationen. 

 För att skapa tydlighet kan man med fördel använda en kontrastrik 

bakgrundsfärg. Tolkningen av den tekniska illustrationen underlättas för 

användaren. 
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 Ytterligare tydlighet kan med fördel skapas med hjälp av linjeteknik. 

Helst ska linjetekniken motsvara i minst tre olika linjetjocklekar och 

även släppta linjer kan tillämpas. 

 Att skugga komponenter för att framhäva designelement upplevs öka 

känslan av premiumkvalitet i illustrationen. 

 

Dessa punkter som lyfts fram från resultatet kommer användas som stöd i de 

riktlinjer som arbetet tagit fram.  

 

5.3 Riktlinjer och stilguide 

I valet av färger har jag använt mig av Electrolux visuella profil som stöd. Detta 

för att stärka den varumärkesprofilering. Att framhäva sitt varumärke är viktigt 

för att överleva som företag, detta lyfts fram teoridelen. I layout och 

informationsstruktur har arbetet uteslutande använt sig av gestaltningslagar 

andra design principer som lyfts av Pettersson (2012) i teoridelen. 

5.3.1 Omslag 

I gestaltningen av omslaget har arbetet använt sig av likhetslagen för att 

gruppera de olika objekten på omslaget. Logotypen, produktnamnet och den 

övriga informationen har getts olika utseenden. Detta kan hjälpa användaren att 

särskilja informationen. Motivationen av användandet av färg i omslaget styrks 

genom resultatet av formalanalysen från omvärldsanalysen. De 

bruksanvisningar som analysen behandlade visade sig vara vita med svart tryck 

och således mycket lika varandra i utseendet. Endast logotyp skiljde omslaget 

åt. Arbetes undersökningar i teoridelen angående företagsprofilering visar att 

företag måste differentiera sig för att överleva. Detta är ett gott skäl till att 

applicera Electrolux visuella profil i omslaget. Detta kommer hjälpa Electrolux 

att sticka ut från andra aktörer och därmed också stärka sitt eget varumärke.  
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Figur 11 De vita spalterna representerar logotyp och övrig information. Den ljusblåa spalten 

representerar produktnamnet. 

5.3.2 Innehållsförteckning uppslag  

I innehållsförteckningen av bruksanvisningen är det betydlig mer information 

som ska bearbetas än på omslaget. I den efterforskning som gjorts i 

informationsstruktur och layout menar Pettersson att tydliga marginaler, 

mönster och rubriker hjälper till att skapa ordning (2012 s.90). Electrolux är ett 

internationellt företag och säljer sina produkter över hela världen och detta har 

tagits i beaktning. Detta uppslag är utformats för två olika språk. 

Slutenhetslagen har flitigt nyttjats i utformandet och skapat fördelar. Färgblock 

har placerats för att kategorisera information och detta är till fördel för 

användaren (Pettersson 2012 s.69). 

 

Figur 12 En större bild återfinns i bilaga #10. 
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5.3.3 Överblicksbild - Vad är vad? uppslag (komponentbild) 

I arbetets formalanalys av den befintliga bruksanvisningen framgick det att 

manéret som användes i illustrationerna var bristfällig. Ljussättningen i 

illustrationerna var bristande och dammsugarens säregna designelement 

framhävdes inte. I vissa illustrationer upplevdes formens som platt. I detta 

kapitel av bruksanvisningen har arbetet tagit fram ett förslag på hur man ska 

skapa bättre tydlighet i illustration överlag. Arbetets undersökning har visat att 

teknisk illustration kan förtydligas. I Richards et al. (2007) forskning har det 

framgått att teknisk illustration tolkas lättare om det har en kontrastrik 

bakgrundsfärg. I arbetes förslag har detta beaktas och en färg från Electrolux 

visuella profil har tillämpats i bakgrundsfärgen. Detta kan ses som en klar 

fördel då det stärker Electrolux visuella profil. Manéret som dammsugaren är 

illustrerad i har genom tester utmärkts som mer tydligt och premium än andra 

förslag. 

 

I detta utförande av manéret ingår det en genomtänkt linjeteknik enligt vad 

Taylor rekommenderar (2003). Systemet av hur linjetjocklekar appliceras 

hjälper användaren att tolka den tekniska illustrationen lättare än exempelvis 

endast en linjetjocklek (2003 s.4). I de linjer som pekar på olika komponenter 

har en vit ytterkontur lagts till för att skapa en pop-out effekt och därmed kan 

det upplevas bli tydligare vad siffran pekar på för komponent (Ware 2008 s.29).  

 

Figur 13 En jämförelse mellan nya gestaltningsförslaget och befintliga materialet Återfinns i 

större format i bilaga #11. 
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5.3.4 Instruktioner 

Denna del av bruksanvisningen är utformad efter ett narrativ där användaren 

ska läsa instruktionstext och se en tillhörande instruktionsbild. Instruktionerna 

är uppdelade efter olika moment. Varje moment har sin egen illustration med 

tillhörande text. Det är viktigt att texten stämmer överens med vad bilden visar. 

Från Erikssons (2009 s.161) slutsatser kan instruktioner bli bristfälliga detta 

inte är fallet.  

 

I de instruktioner som framställts med hjälp av den teori och empiri som 

inhämtats till arbetet kan missförstånd förebyggas. Med hjälp av färgkodning 

och pop out effekter har mitt gestaltningsförslag förtydligats i samverkan av 

bild och text.  

 

 

Figur 14 Exempel på visuell utformning av instruktioner. Jämföresle mot befintligt mateiral. 

Större bild återfinns i bilaga #12. 
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6 Diskussion 

Uppdragsgivarens önskan om att skapa ett förslag till en bruksanvisning som 

ska upplevas premium har varit en utmaning i sig. Jag skulle vilja hävda att 

detta har varit en av arbetets största brister. Att klarlägga vad ordet premium 

betyder är svårt då det är ett generellt begrepp. I detta arbete var jag därför 

tvungen att dela upp ordet premium i olika aspekter. I den processen framkom 

det att budskap, signal, varumärke och visuell profil är något som tillsammans 

kan resultera i upplev premiumkänsla av användaren. Med detta sagt vill jag 

hävda att om man köper en möbel med högt köpengagemang och därefter får 

man två tunna trähaltiga papper till bruksanvisning som inte ens är hophäftade. 

Illustrationerna är bristfälliga. Man blir förmodligen missnöjd och tänker 

antagligen att det känns snålt i förhållande till möbelns köpengagemang. Skulle 

man däremot få en häftad bruksanvisning med färgtryck på ett papper som 

känns slitstarkt, blir upplevelsen en annan. Förmodligen positiv och varumärket 

stärks av detta.  

 

Vidare har jag gjort undersökningar med hjälp av omvärldsanalyser och 

fastställt att bruksanvisningar är överlag bristfälliga på flera områden. 

Illustrationer är godtyckliga och Electrolux konkurrenter tar inte till vara på 

utvecklingsmöjligheterna inom detta område. En korrekt illustration som är 

välarbetad och tydlig är viktigt för att skicka rätt budskap till användaren.  

 

I de riktlinjer som arbetet gett förslag på handlar det mycket om hur den 

visuella profilen även syns i bruksanvisningen. Även i illustrationerna. Att göra 

en bruksanvisning enligt det här arbetets förslag är betydlig mer kostsamt i tid 

och pengar. Det krävs färgtryck som kostar betydligt mer än svart tryck på vitt 

papper. Väl genomarbetade illustrationer kräver längre arbetstid i 

framställningen och detta är också väldigt kostsamt. Tryck och papperskvalitet 

är minst lika viktiga aspekter som måste beaktas. Detta önskar jag att det 

funnits möjlighet till att utforska mer. På grund av tidsbrist fick efterforskning i 

papperskvalitet prioriteras ned, med det har teoretiseras en del kring ämnet i 

teoridelen. Som nämnts tidigare är budskapet, en summering, av alla signaler ett 

varumärke skickar. Papperet är inget undantag utan kan med fördel skicka 

signaler som inger upplevd kvalitet.  
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7 Slutsatser 

I denna del lyfter jag fram mina slutsatser som arbetet kommit fram till. De 

frågeställningar som presenterades i början behandlas här. 

 

Premiumkänslan är svårt att definiera och den måste delas upp i flera aspekter. 

Det handlar som hur företaget i sig vill profilera sig och vilken målgrupp de 

säljer produkter till. I det här arbetet har det handlat om Electroluxs och deras 

produktflora. Den sträcker sig från budget varianter till mer exklusiva 

produkter. Det vill säga premiumprodukter. I teoridelen har arbetet förankrat att 

budskapet är mycket viktigt vad det gäller varumärke och företagets profilering. 

Alla signaler som kunden får resulterar i varumärkets upplevda status i den 

kommersiella världen.  

7.1 Huvudfråga 

 På vilket sätt bör visuell information utformas för att skapa en 

bruksanvisning vars syfte är att skapa tydlighet och stärka varumärkets 

budskap? 

Från arbetes undersökningar har det framkommit att gestaltningslagar, hierarki, 

typografi kan främja budskapet. Att det finns ett tankesätt som hela tiden 

ifrågasätter om det framgår vilken sändaren av information är. Finns det starka 

kopplingar till varumärket så har man lyckats. Detta gäller kanske främst för 

bruksanvisningen. I illustration ska det framgå tydligt komponenternas säregna 

designelement. Detta görs bäst genom abstraktion som linjeteckningar. I detta 

arbete utforskades teknisk illustration och dess utvecklingsmöjligheter. 

 

Omvärldsanalysen visade att illustrationer var bristfällig i att återspegla 

produktens designelement. Genom att tillämpa skugga kan man fördelaktigt 

visa designelement som annars inte syns i teknisk illustration. Detta stärker 

varumärket då Electrolux har egna designelement som skiljer sig från 

konkurrenter. Detaljnivå främjar också denna slutsats då arbetet förespråkar att 

man eftersträvar realism i illustrationen. Det svårt för användaren att 

generalisera illustrationen då den återspeglar Electrolux dammsugare 

UltraSilencer. 



 35 

 

Genom tillämpning av färgkodning kan man skapa struktur utöver typografins 

möjligheter. I det förslag som tagits fram har färg använts föra att kategorisera 

olika typer av information. Detta hjälper användaren att se likheter och skapa 

grupperingar för ögat.  

 

I den omvärldsanalys som genomfördes framgick det att samspelet mellan 

illustration och instruktionstext var bristfällig. Litteraturstudier i framförallt 

Petterssons (2012) slutsatser har hjälpt arbetet att ge förslag på hur detta kan 

förbättras till gagn av slutkunden. 

 

Slutsatsen är att det möjligt att utifrån visuell information (i detta fall en 

bruksanvisning) sända budskap och signal om huruvida varumärket profilerar 

sig. Det är en fråga som berör tidsåtgång i framställandet av bruksanvisningen. 

Det tar betydlig längre tid att framställa en bruksanvisning som ska särskilja sig 

från mängden. 

7.2 Underfrågor 

 Hur bör abstraktion appliceras i illustration för att reglera vilket 

produktsegment den tillhör? Budget- kontra premiumillustration. Kan 

även detaljrikedom förbättras? 

I arbetets gestaltningsförslag skapades ett tjugotal olika prototyper som senare 

utvärderades genom ett test. Fyra olika abstraktionsaspekter tillämpades i 

prototyperna på olika nivåer. Först beprövades huruvida en bakgrundsfärg kan 

hjälpa tolkningen av den tekniska illustrationen. Detaljrikedom var också en 

abstraktionsaspekt som beprövades och resultatet var inte helt oväntat att: hög 

detaljrikedom upplevdes som premium. Låg detaljrikedom med mer 

abstraktionsgrad fyller fortfarande samma informativa funktion men utifrån 

resultatet kan vi anta att det upplevs vara mer ”budget”. Andra aspekter som 

linjeteknik och skuggning bidrog till arbetets slutsatser.  
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8 Förslag till fortsatt arbete 

Detta arbete har haft som ändamål att skapa en bruksanvisning som upplevs 

premium. Det har visat sig vara en fråga som berör varumärke, profilering, 

visuell profil och framförallt illustration. Det som har varit bristande i detta 

arbete är avsaknaden av tid till att bepröva tryckproduktion och huruvida detta 

kan användas att uppnå känslan av premium. Om varumärket i sig vill profilera 

sig som premium bör således tryckproduktionen reflektera detta. Det gäller 

även för tillverkare vars varumärke ligger i budgetsegmentet.  

 

Det finns en rad olika aspekter vad det gäller hur ett varumärke sänder ett 

budskap. Allt från design, kundtjänst, personal, miljö eller dokumentation. Det 

finns en rad olika ämnen att forska vidare på. Det som ligger närmst detta 

examensarbete är tryckproduktion. Taktil upplevelse är därför, utifrån detta 

arbetes syfte, relevant att göra efterforskningar inom. Känslan som uppstår vid 

beröring av papper kan skicka många olika budskap. 

 

 

  



 37 

REFERENSLISTA 

Ander, Jan-Erik, (2003) Tredje språket – kommunikation med flera sinnen 

Bokförlaget Arena i samarbete med Bild och Ord Akademin 

Bergström, Bo, (2013), Effektiv visuell kommunikation. Stockholm: Carlsson 

Bokförlag. 

Booth, Wayne C., Colomb, Gregory G. & Williams Joseph M, (2004), 

Forskning och skrivande, Övers. Björn Nilsson. Lund: Studentlitteratur 

Cairo, Alberto, (2013), The functional art – An introduction to information 

graphics and visualization, Berkely, CA: New Riders Publishing. 

Eriksson, Yvonne, (2009), Bildens tysta budskap, Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag. 

Frohm, Jan, (2004), Teknisk illustration, I R, Pettersson (Red.), Bild och form 

för informationsdesign (ss. 99-138). Lund: Studentlitteratur. 

Genf, L. & Laurent, J. (2012). Omvärldsanalys i praktiken. 1:2 Uppl. 

Stockholm: Liber AB 

Heskett, John, (2006), Design – en introduktion, Stockholm: Raster Förlag. 

Holsanova, Jana, (2010), Myter och sanningar om läsning, Stockholm, 

Språkrådet och Nordstedts 

Häger, Björn (2007). Intervjuteknik. Stockholm: Liber, upplaga 2. 

Martin, B & Hanington, B (2012), Universal Methods of Design. Beverly, MA: 

Rockport Publishers 

Taylor, Conrad, (2003), Line thikness, a means of expression, New York: North 

& Company. 

Patel, Runa & Davidson Bo, (2011), Forskningsprocessen, ur 

Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

Pettersson, Rune, (2012), It Depends - principles and guidelines, Tullinge: 

ISBN. 



 38 

Wikberg Nilsson, Åsa, Ericson, Åsa & Törlind, Peter, (2015), Design: process 

och metod, 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Ware, Colin, (2008), Visual Thinking for Design. Burlington: Morgan 

Kaufmann. 

Sveriges riksdag (2017) http://www.riksdagen.se/ Hämtat 2017-04-20 från: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/konsumentkoplag-1990932_sfs-1990-932  

 

Intervju 

Lindahl, Robert. (5 april 2017). Intervju via samtal 

 

Figurförteckning 

Figur 1 Omslaget av bruksanvisningen för Electrolux UltraSilencer. ............... 16 

Figur 2 Innehållsförteckning av bruksanvisningen. ........................................... 17 

Figur 3 Illustration över dammsugarens olika komponenter. ............................ 17 

Figur 4 Steg- för- steg instruktioner som är uppbyggda av text och 

illustrationer. ........................................................................................ 18 

Figur 5 Från ingen bakgrundsfärg till en stark färg. Bilaga #5 .......................... 24 

Figur 6 En skiss över hur ljuskällan placerats i förhållande till objektet. Rakt 

emot betraktningsvinkeln. Bilaga #6 ................................................... 25 

Figur 7 Olika hårdhet i självskuggan. Varav skiss 4 har den starkaste 

självskuggan. Bilaga #6 ....................................................................... 25 

Figur 8 Delförstoring i hur linjeteknik tillämpats. Bilaga #7 ............................. 26 

Figur 9 Prototyper i hur linjeteknik tillämpats varav skiss 4 har mest antal 

linjetjocklekar. Bilaga #7 ..................................................................... 26 

Figur 10 Prototyper i hur detaljbeskrivande designelement tillämpats. Bilaga #8

 ............................................................................................................. 27 

Figur 11 De vita spalterna representerar logotyp och övrig information. Den 

ljusblåa spalten representerar produktnamnet. .................................... 30 

Figur 12 En större bild återfinns i bilaga #10. ................................................... 30 

Figur 13 En jämförelse mellan nya gestaltningsförslaget och befintliga 

materialet Återfinns i större format i bilaga #11. ................................ 31 

http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-1990932_sfs-1990-932
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-1990932_sfs-1990-932


 39 

Figur 14 Exempel på visuell utformning av instruktioner. Jämföresle mot 

befintligt mateiral. Större bild återfinns i bilaga #12. .......................... 32 
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BILAGA #1 

Intervjufrågor till intervjun med Robert Lindahl på Etteplan 

 

Ett sammanfattat resultat återfinns på sidan 17. 

 Mot vilken kund och typ av dokumentation riktar sig arbetet mot? 

 Vad är syftet med projektet, och varför? 

 Vilken är målgruppen? 

 Finns det några riktlinjer eller ramar för projektet? 

 Finns det speciella önskemål som arbetet ska utforska? 
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BILAGA #2 

Formalanalys av befintligt informationsmaterial, bruksanvisning 

Electrolux UltraSilencer.  

 

Ett sammanfattat resultat återfinns på sidan 17-20. 

Bruksanvisningen för Electrolux UltraSilencer är anpassad för ett tjugotal olika 

länder. Den följer med vid nyköp av dammsugaren och ska instruera 

användaren i hur man använder den. UltraSilencer är en dammsugare med 

dammpåse. Den har en kropp med behållare, slang, handtag med teleskoprör 

och längst ut sitter även munstycket. I förhållande till andra tillverkare och 

priser ligger UltraSilencer övre segmentet. 

Upphovsrätt förhindrar att bilder visas i detta arbete. Se bruksanvisningen 

Electrolux UltraSilencer på länk: http://www.electrolux.se/homecare/vacuum-

cleaners/vacuum-cleaners/vacuum-

cleaner/zusdelux58/downloadpdf/?url=http%253a%252f%252fwww.electrolux-

ui.com%252f%252fDocumentDownLoad.aspx%253fDocURL%253d2016%25

5cA04%255c894701umSV.pdf&filename=Produktmanual_ZUSDELUX58_sv-

SE.  

Hämtad 19/4 – 2017 kl 10:11. 

 

Bruksanvisningens informationsstruktur 

Bruksanvisningen består av 27 olika språk. Kapitel i bruksanvisningen är 

följande: omslag, innehållsförteckning, säkerhet, konsumentinformation, 

använda dammsugaren, bättre resultat, byte av dammpåse, byta filter, 

fjärrhandtaget och felsökning.  

 

Formalanalys av bruksanvisningens informationsstruktur 

Bruksanvisningen är av ett kvadratiskt format och har en vit bakgrund med 

svart tryck. Typografin som används genom hela bruksanvisningen är sans-

serif. Till höger och vänster visar kvadratiska röda rutor vilket språk som 

presenteras genom landskoder. Bruksanvisningen upplägg är sådan att först 

presenteras innehållsförteckning och därefter säkerhetsinformation. Dessa två 

http://www.electrolux.se/homecare/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/vacuum-cleaner/zusdelux58/downloadpdf/?url=http%253a%252f%252fwww.electrolux-ui.com%252f%252fDocumentDownLoad.aspx%253fDocURL%253d2016%255cA04%255c894701umSV.pdf&filename=Produktmanual_ZUSDELUX58_sv-SE
http://www.electrolux.se/homecare/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/vacuum-cleaner/zusdelux58/downloadpdf/?url=http%253a%252f%252fwww.electrolux-ui.com%252f%252fDocumentDownLoad.aspx%253fDocURL%253d2016%255cA04%255c894701umSV.pdf&filename=Produktmanual_ZUSDELUX58_sv-SE
http://www.electrolux.se/homecare/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/vacuum-cleaner/zusdelux58/downloadpdf/?url=http%253a%252f%252fwww.electrolux-ui.com%252f%252fDocumentDownLoad.aspx%253fDocURL%253d2016%255cA04%255c894701umSV.pdf&filename=Produktmanual_ZUSDELUX58_sv-SE
http://www.electrolux.se/homecare/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/vacuum-cleaner/zusdelux58/downloadpdf/?url=http%253a%252f%252fwww.electrolux-ui.com%252f%252fDocumentDownLoad.aspx%253fDocURL%253d2016%255cA04%255c894701umSV.pdf&filename=Produktmanual_ZUSDELUX58_sv-SE
http://www.electrolux.se/homecare/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/vacuum-cleaner/zusdelux58/downloadpdf/?url=http%253a%252f%252fwww.electrolux-ui.com%252f%252fDocumentDownLoad.aspx%253fDocURL%253d2016%255cA04%255c894701umSV.pdf&filename=Produktmanual_ZUSDELUX58_sv-SE
http://www.electrolux.se/homecare/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/vacuum-cleaner/zusdelux58/downloadpdf/?url=http%253a%252f%252fwww.electrolux-ui.com%252f%252fDocumentDownLoad.aspx%253fDocURL%253d2016%255cA04%255c894701umSV.pdf&filename=Produktmanual_ZUSDELUX58_sv-SE
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kapitel innehåller alla språk. Hierarkiskt sett använder innehållsförteckningen 

och säkerhetstexten uteslutande gestaltningslagarna och typografi för att skapa 

ordning. Närhetslagen, fet stil och punktlistor för att nämna några faktorer. 

Resterande kapitel är uppdelade efter två språk per avsnitt.  

 

Sida 1 informationsstruktur 

På omslaget av bruksanvisningen är det första som tar fokus Electrolux logotyp. 

Därefter kan man läsa produktnamnet UltraSilencer. I den nedre delen av 

omslaget återfinns landskoder samt ordet bruksanvisning på respektive språk.  

 

Sida 1 formalanalys av informationsstruktur 

Logotypen är i svart tryck och är ungefär en halv sida bred. Typsnittet är av fet 

stil och vänsterställd. UltraSilencer är däremot högerställd och är av tunn och 

halvfet stil i typsnitt. Nedan syns en streckad linje som går längs hela omslagets 

sidbredd. Under den streckade linjen återfinns landskoder och ordet 

bruksanvisning för alla språken. De är listade i tre olika kolumner. 

Landskoderna är av fet stil och ordet bruksanvisning är i vanlig stil. Nyttjandet 

av gestaltningslagarna är tydligt. Närhetslagen och likehetslagen till exempel, 

se teoridel.  

 

Sida 3 informationsstruktur 

Högst uppe på sidan finns en rubrik som lyder ”Before starting” och bredvid 

står sidnummer. Sedan kommer nio stycken textblock. Dessa textblock har alla 

olika språk. De listar bruksanvisningen innehåll. Samt vad man ska göra innan 

man börjar använda dammsugaren. Till höger återfinns landskoderna som är 

aktuella för den just den sidan.  

 

Sida 3 formalanalys av informationsstruktur 

Rubriken som ligger högst upp i sidan är högställd och är av vanlig stil i 

typsnitt. Bakomrubriken är det en linje som sträcker sig över hela sidan. Den är 

centrerad mot rubriken. I de textblock som nämndes har hierarki bildats med 

hjälp av typsnittet. Fet stil, vanlig stil och kursiv stil hjälper användaren att se 



 3 

strukturen, se teoridel informationsstruktur. Till höger av sidan återfinns 

landskoder i vitt tryck mot en röd bakgrundsfärg. Detta indikerar vilka språk 

som sidan innehåller. Ur en användares perspektiv är detta mycket god 

informationsdesign då de blir lätt att hitta just sitt språk. Det finns även 

landskoder som har en grå bakgrundsfärg, detta visar vilka språk som inte finns 

på just den sidan.  

 

Sida 8 informationsstruktur 

I detta kapitel är säkerhetsinformation listad. Det är ett språk per sida, detta 

skiljer sig från den tidigare informationsstrukturen. Det är indikeras av rubriken 

som syns högst upp till vänster på sidan. Säkerhetsinformationen är skriven i 

löpande text med rubriker och punktlistor. Till höger återfinns landskoden som 

visar vilket språk säkerhetstexten är skriven på.  

 

Sida 8 formalanalys av informationsstruktur 

Den grå linje som är placerad bakom rubriken högst uppe på sidan återfinns 

även här. Typsnittet som säkerhetstexten är skriven på är större än den övriga 

text som skrivits hittills. I texten återfinns rubriker i fet stil, punktlistor och 

kursivstil. Dessa är exempel på hierarki och kategorisering av text. Se teoridel 

för hur god informationsstruktur bör tillämpas. Landskoder återfinns även på 

denna sida fast till vänster denna gång. Samma röda bakgrundsfärg används 

även här. Likaså den grå bakgrundsfärgen för att visa vilka språk som inte 

återfinns i texten. God kontinuitet i informationsstrukturen, se teoridel.  

 

Sida 36 informationsstruktur 

Denna sida visar dammsugarens olika delar. Rubriken som återfinns högst uppe 

till vänster lyder ”Overview of the vacuum cleaner”. I mitten av sidan finns en 

förhållandevis sett en stor illustration av dammsugaren. Dammsugarens alla 

delar är numrerade. I nedre hörn till vänster finns tre mindre illustrationer som 

är delförstoringar. Dock är perspektivet på de illustrationerna annorlunda från 

den stora illustrationen. Detta kan orsaka otydlighet. 

 

Sida 36 formalanalys av informationsstruktur 
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Illustrationen på denna sida är en slags 3D rendering i ett levande perspektiv. 

Illustrationen är i gråskala fastän den inte är det i verkligheten. I dammsugarens 

olika delar och detaljbeskrivande former finns svarta linjer. Detta förstärker 

tydligheten av illustrationen. Dock är det svårt att se något system i de svarta 

linjerna då de används oregelbundet. Illustrationen har en svag ljussättning och 

formbeskrivande detaljer framhävs dåligt. Vissa delar i illustrationen upplevs 

som en grå fläck fastän i verkligheten är detaljer som borde framhävas. Varje 

komponent i illustrationen har en heldragen svart linje som i sin tur går till en 

unik siffra. Betraktningsvinkeln i illustrationen är igenkännbar. Till vänster i 

nedre hörn är det dock tre rutor med olika illustrationer. Dessa rutor är också 

numrerade. Dock är betraktningsvinkeln annorlunda jämfört med den stora 

illustrationen över dammsugaren. Detta kan förklaras genom att de detaljer 

rutorna visar helt enkelt återfinns på en skymd del av den stora illustrationen av 

dammsugaren. Detta är ingen felaktighet utan bara en anmärkning. Jag tror att 

det hade kunnat göras bättre med någon hänvisning om vart på dammsugaren 

illustrationerna i rutorna finns. 

 

Sida 37 informationsstruktur 

Denna sida är uppdelar över två olika språk, engelska och franska. Två tydliga 

kolumner återfinns på sidan för att dela upp språken. Informationen på sidan är 

bland annat innehållsförteckning, innan du börjar och beskrivning av 

UltraSilencer. Informationen är strukturerad med hjälp av punktlistor, 

sidhänvisningar och numrerade listor.  

 

Sida 37 formalanalys av informationsstruktur 

Samma design i rubrik och landskoder återfinns högst uppe och till höger på 

sidan. Kontinuitet av hierarki återfinns på denna sida också. Typografiska 

element så som fet, normal och kursiv stil har använts för att kategorisera 

information. 

 

Sida 38 informationsstruktur 

På denna sida visar man i steg hur man använder dammsugaren. Det är 

numrerade steg med illustrationer och tillhörande text. Det är totalt sex steg på 

denna sida. Läsordningen är vänster till höger och steg sträcker sig över två 
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rader.  

 

Sida 38 formalanalys av informationsstruktur 

Samma upplägg av rubrik och landskoder som föregående sidor. På sidan finns 

sex stycken rutor som skiljs åt av en svart tunn linje. I varje ruta återfinns en 

illustration med tillhörande text. Illustrationerna har samma manér som på sidan 

36. I dessa illustrationer syns dock olika symboler. Symbolerna har samma röda 

färg som bakgrundsfärgen där landskoderna finns till vänster och höger. Steg ett 

har en röd pil som pekar på dammbehållarluckan. Steg två har två olika typer av 

pilar. En mindre pil som är liknande den i steg ett. Denna pil visar vilken 

komponent den tillhörande texten syftar till. Den andra typen av pil är större 

och har även röda streck bakom sig. Detta tolkas som att det är en pil som visar 

en rörelse. Denna rörelse finns även beskriven i texten. Detta är god praxis 

inom informationsdesign då bild med tillhörande text ska ha likheter, se 

teoridel. Skulle texten motsäga bilden blir informationen bristfällig och det 

uppstår missförstånd. Vidare i illustrationerna återfinns delförstoringar i cirklar. 

Samt även text som lyder klick. Texten är placerad där det klickar då man utför 

momentet. I steg fram är illustrationen dock mer abstrakt och av ett annat 

manér. Det finns även händer placerade i illustrationen, händerna är vita med 

svarta konturlinjer. Sett till hela sidan är illustrationerna ganska små och det är 

gott om luft i layouten.  

 

Electrolux UltraSilencer bruksanvisning i sitt sammanhang 

Denna bruksanvisning är ett bra exempel på god informationsdesign. Den har 

en bra kontinuitet i struktur rakt igenom hela bruksanvisningen. 

Informationsstrukturen är logisk och presenterar information på ett bra vis 

genom tillämpning av hierarki. Illustrationerna är bra och informativa. Manéret 

är emellertid bristande i vissa ställen. Detta är kanske ett problem i tekniska 

begränsningar angående storlek av bildfiler och bruksanvisningen i sig. Här har 

vektorgrafik en klar fördel gentemot pixelbaserade bilder. 
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BILAGA #3  

Omvärldsanalys och formalanalys av Lux Legacy Canister bruksanvisning 

 

Ett sammanfattat resultat återfinns på sidan 21. 

Lux Legacy Canister är en dammsugare med dammsugarpåse. Kunden 

använder dammsugaren som en konventionell dammsugare. Den har en kropp 

med behållare, slang, handtag med teleskoprör och längst ut sitter även 

munstycket. Innan användande av produkten kräver tillverkaren att man läser 

bruksanvisningen och dess säkerhetsföreskrifter (Aerus 2013). Denna 

dammsugare är med andra ord likadan i sin funktion och utformning som 

Electrolux UltraSilencer. Relevansen i varför arbetet  

 

Upphovsrätt förhindrar att bilder visas i detta arbete. Se bruksanvisningen Lux 

Legacy Canister Manual på länk: 

http://www.aerushome.com/Warranty/Manual?category=Surface&manual=Lux

LegacyCanister.pdf. Hämtad 20/4 – 2017 kl 14:25. 

 

Bruksanvisningens informationsstruktur  

I bruksanvisningen är det två språk, franska och engelska. Denna analys 

kommer fokusera på den engelska delen. Bruksanvisningens kan delas upp i 

olika kapitel: omslag, säkerhetsföreskrifter, välkomsttext, komponentlista, 

montering, användning av dammsugaren, garanti och företagsinformation.  

 

Formalanalys av bruksanvisningens informationsstruktur 

Bruksanvisningen har ett upprätt format med en vit bakgrund med svart tryck. I 

hela bruksanvisningen återfinns endast typografi av sans-serif. 

Textinformationen är placerad enligt två kolumner (vänster respektive höger 

sida) igenom hela dokumentet. Rubriker har vit text med svart bakgrund och är 

av fet stil i typografi. Rubrikerna finns placerade höst uppe på vänster och 

höger sida, ovanför kolumnerna. Underrubriker är av fet stil och brödtext är 

svart i normal stil. Punktlistor är av fet stil och delvis vanlig stil. Den engelska 

delen av bruksanvisningen är placerad till vänster och den franska är placerad 

till höger. Vidare återfinns illustrationer som är centrerade längs mitten i 

http://www.aerushome.com/Warranty/Manual?category=Surface&manual=LuxLegacyCanister.pdf
http://www.aerushome.com/Warranty/Manual?category=Surface&manual=LuxLegacyCanister.pdf
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bruksanvisningen mellan de två kolumnerna. 

 

Sida 1 informationsstruktur 

I bruksanvisningen första sida det vill säga omslaget visas tillverkarens logotyp. 

Den är centrerad längst upp i omslaget. Vidare ser man två texter som återfinns 

till vänster, där läses produktnamnet på både engelska och franska. I mitten av 

omslaget finns en illustration av produkten i sig. Den är förhållande vis stor till 

omslaget. Nedan kommer därefter en text som läses att man ska läsa 

bruksanvisningen noggrant innan användning. Runt dessa objekt omsluter en 

svart linje hela omslaget. Längst under den svarta linjen till vänster återfinns en 

dokumentets unika kod. 

Sida 1 formalanalys av informationsstruktur 

Logotypen av tillverkaren och dess tillhörande text har ett unikt typsnitt i 

förhållande till övrig information på omslaget. Detta skapar en pop-out effekt 

enligt teoridelen.   

Nedan till vänster är det två texter som visar produktnamnet i engelska och 

franska. Dessa ligger i närhet till varandra och den engelska texten har samma 

typsnitt och storlek som den franska. Enligt gestaltningslagarna kan detta ses 

som applicerande av närhets- och likhetslagen då båda texterna upplevs höra 

ihop och betyda samma sak fastän de är skrivna på två olika språk. I mitten av 

omslaget finns en illustration som ska avspegla den faktiska produkt 

bruksanvisningen tillhör. Illustrationens manér är av linjer i olika tjocklekar 

varav en tydlig konturlinje som är tjockare än andra linjer. Detta kan enligt 

teoridelen klassas som en teknisk illustration. Med andra ord är det en abstrakt 

linjeteckning där dammsugaren har till en del förenklats från verkligheten. 

Under illustrationen återfinns en text som har ett unikt typsnitt, den är centrerad 

i förhållande till omslaget och detta skapar pop-out effekt. 

 

Sida 2 informationsstruktur 

Denna sida innehåller säkerhetsföreskrifter som hänvisas att läsas på omslaget. 

Först läser man två rubriker i vit text mot svart bakgrund. Den vita texten är i 

versaler och fet stil. Nedan kommer en punktlista. Punktlistan innehåller texter 

om hur man ska använda dammsugaren, den är delvis fet och vanlig stil. Längst 



 3 

ned återfinns en text som hänvisar att man ska spara bruksanvisningen.  

 

Sidan 2 formalanalys av informationsstruktur 

En tydlig informationsstruktur återfinns på sidan. Punktlistan har ett mindre 

typsnitt i jämförelse med rubrikerna. Punktlistan är även justerad enligt ett 

lodrätt håll, detta skapar god informationsstruktur enligt Ware (2009).  

 

Sidan 3 informationsstruktur 

På denna sida är det information om produkten i sig. I texten välkomnar man 

även kunden i valet av tillverkaren. Detta kan ses som en varumärkesbyggnad 

enligt teoridelen. Efter den välkomsttexten finns ett formulär som man 

uppmanar kunden att fylla i. Formuläret består av modell-, telefon- och 

serienummer. Även datum vid inköpet och vem som sålde dammsugaren kan 

fyllas i.  

 

Sidan 3 formalanalys av informationsstruktur 

Hierarki har använts tydligt genom en stor rubrik i förhållande till brödtext. 

Formuläret har utformats och fått ett ännu mindre typsnitt än brödtexten. Det 

finns även heldragna linjer som inger affordance till användaren för att skriva 

längs med linjerna.   

 

 

Sida 4 informationsstruktur 

Det första som läses är två rubriker i vit färg med svart bakgrund. Dessa 

rubriker återfinns till höger och vänster som två kolumner. I rubrikerna står det 

”features” i direkt översättning till svenska betyder det egenskaper. Under 

rubrikerna finns en brödtext som hänvisar att man ska jämföra förpackningens 

medföljande delar mot en numrerad lista av beteckningar över delar. Under 

finns en illustration i lika manér som illustrationen på omslaget. Dock visar 

denna illustration dammsugaren i delar. Till dessa illustrerade delar finns även 

ett unikt nummer för varje del som återspeglar den numrerade listan.  
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Sida 4 formalanalys av informationsstruktur 

Högst upp på sidan fyra återfinns två rubriker som har vit text med svart 

bakgrund. Den övriga texten i bruksanvisningen är svart mot vit bakgrund. 

Detta skapar en stark pop-out effekt, se teoridelen. Nedan kommer brödtext 

som är av fet stil och jämfört med den numrerade listan som är av vanlig stil 

skapar detta en informationsstruktur med hjälp av typografi. Komponenterna i 

illustrationen har alla en heldragen linje som i sin tur leder till en siffra. Detta 

kan ses som en nyttjande av närhetslagen då siffran paras ihop med 

komponenten med hjälp av en linje. Fast än illustrationen är en abstrakt 

förenklad version av den riktiga dammsugaren visar den trots allt 

komponenternas unika attribut. Betraktningsvinkel av komponenterna är satta i 

de mest vanligt förekommande vinklarna. Det vill säga att de inte är vända upp 

och ned i förhållande till hur man använder dem. Detta underlättar 

kognitionsbelastningen för användaren av bruksanvisningen, se teoridelen.  

 

Sida 5 informationsstruktur 

På denna sida är det instruktionstexter längs vänster och höger sida, engelska 

respektive franska. Ovan lyder rubriker som översätts till ”montering av enhet”. 

I instruktionstexten återfinns en hänvisning till A, B, C, D, E, F och G. Dessa 

bokstäver hänvisar till komponenter i två illustrationer i mitten av sidan. Dessa 

illustrerade instruktioner visar hur komponenterna ska monteras ihop. Detta 

hjälps med att varje komponent har en unik bokstav som i sin tur fungerar som 

en hänvisning till instruktionstexten. Utöver denna hänvisning till texten finns 

även pilar som är placerade mellan komponenterna. Dessa ska fungera som 

metaforer för att man ska koppla ihop komponenterna på ett särskilt vis.  

 

Sida 5 formalanalys av informationsstruktur  

På sidan fem återfinns rubriker i vit text och svart bakgrund, lika som 

föregående sida (pop-out). Nedan kommer underrubriker som är skrivna i 

versaler och är av fet stil. Brödtexten är däremot skriven i vanlig stil. Man 

uppmärksammar underrubrikerna före brödtexten. Enligt Ware (2009) är detta 

ett sätt att skapa informationsstruktur, se teoridelen. Illustrationerna har en 

sluten linje runt om komponenterna. Detta är ett exempel på god praxis i hur 

sluthetslagen kan stillämpas för att skapa en grupp, se teoridelen. 
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Resterande sidor i bruksanvisningen 

De sidor som inte analyserats i bilagan har bedömts för lika i utformning i och 

informationsstruktur. Att göra analyser av dessa sidor är onödigt. Det kommer 

lyftas fram i den övergripande resultatbeskrivningen av omvärldsanalysen och 

formalanalysen. 

 

Lux Legacy Canister bruksanvisning i sitt sammanhang 

På första sidan presenteras en logotyp högst upp och centrerat längs mitten av 

omslaget. Tillsammans med illustrationen och produktbeskrivningen bildar 

detta ett seriöst intryck som inger förtroende. Dock är illustrationen av 

produkten abstrakt och förenklad mot hur den ser ut i verkligheten. Längst ned 

står det att man måste läsa bruksanvisningen innan man använder produkten. 

Överlag sänder omslaget ett tydligt budskap om bruksanvisningens tillhörighet 

och syfte. 

 

Denna bruksanvisning har två språk och detta har påverkat utformningen av 

informationsstrukturen på ett tydlig vis. Man har lagt det engelska språket i 

kolumnen till vänster och franska språket i kolumnen till höger. Detta upplägg 

återfinns alltså genom hela bruksanvisningen. Språkmässigt är detta upplägg 

konsekvent för användaren vilket är bra. I och med detta upplägg av 

informationsstruktur i två kolumner har även marginaler följts noggrant.  

 

På sidan 4 där dammsugarens egenskaper förklaras bryter man upplägget av två 

kolumner efter halva sidan. Efter den numrerade listan återfinns en illustration 

som sträcker sig förbi kolumnernas osynliga linjer. Illustrationen är av samma 

manér som omslaget vilket ökar igenkänningsfaktorn på ett positivt vis. Dock 

ska det poängteras att man är inkonsekvent i användandet av linjeteknik. Vissa 

delar saknar en tjockare konturlinje och linjetjocklekar över lag är varierande. I 

denna illustration visar man delar löst. En stor brist här är att vissa delar inte 

presenteras i enlighet hur de monteras och används. Komponenterna är vridna 

så att de visas i ett ologiskt perspektiv utifrån hur man använder dem. Detta 

medför kognitiv belastning för användaren. Utöver detta är kompositionen av 

illustrationen bristande i sitt nyttjande av yta. Komponenterna är placerade tätt 

intill varandra och det har bildats två tydliga grupper i illustrationen. Den första 
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gruppen är dammsugarenheten och den andra gruppen är resterande 

komponenter. Här finns möjlighet till förbättringar att ytterligare gruppera 

komponenter som till exempel att lägga teleskoprör eller munstycken för sig. 

Dammsugarenheten visar felaktigt att det sitter lösa munstycken i två fack. 

Dessa munstycken är redan med i illustrationen fast bland de andra 

komponenterna.  

 

Sidan 5 visar instruktioner i text och illustration i hur man utför monterings- 

och arbetsmoment. Illustrationen är justerad längs mitten av de två kolumnerna. 

Dock har detta en klar nackdel i utnyttjandet av yta. Illustrationerna har tvingats 

till ett stående format och till följd av detta har man valt att klippa bort viss 

information. Man är även inkonsekvent komponenternas fysiska storlek då det 

varierar mellan illustrationerna. Vissa moment har förflyttningslinjer mellan 

komponenter och andra har det inte. Det finns även ett inkonsekvent 

användande av pilar. 



 1 

BILAGA #4 

Omvärldsanalys och formalanalys av Eureka Mighty Mite Vacuum 

Cleaner bruksanvisning 

 

Ett sammanfattat resultat återfinns på sidan 21-22. 

Mighty Mite vacuum cleaner är en dammsugare som är avsedd för rengöring av 

hushåll. Den är utformad och konstruerad enligt konventionella dammsugare. 

Det vill säga teleskoprör med handtag. Dammsugarenhet som är hjulburen och 

drivs av ström.  

 

Upphovsrätt förhindrar att bilder visas i detta arbete. Se bruksanvisningen 

Eureka Might Mite Vacuum Cleaner på länk: 

http://manuals.eureka.com/prodinfo_pdf/Edison/70181B_rev1en.pdf. Hämtad 

20/4 – 2017 kl 14:30. 

 

Bruksanvisningens informationsstruktur  

I bruksanvisningen är det tre språk, franska, spanska och engelska. Denna 

analys kommer fokusera på den engelska delen. Bruksanvisningen 

kategoriserades in i olika delar. Omslag, index, säkerhetsföreskrifter, 

komponentlista, monteringsanvisningar, felsökning och garanti.  

 

Formalanalys av bruksanvisningens informationsstruktur 

Bruksanvisningen har ett stående format med vit bakgrund och svart tryck 

igenom hela bruksanvisningen. Typsnitt är av sans-serif genomgående i 

bruksanvisningen, både i vanlig och fet stil. Med andra ord finns förutsättningar 

för god läsbarhet, se teoridel. Bruksanvisningen har tre språk och detta har 

tillämpats på olika vis. Man har delvis grupperat språk med hjälp av 

gestaltningslagar och även delat upp språk på olika sidor. Genom de olika 

delarna av bruksanvisningen finns olika informationsstrukturer och enhetlighet 

är obefintlig. Illustrationer är av abstrakta linjeteckningar och förenklade i sitt 

utförande. Detta manér återfinns genom hela bruksanvisningen. 

 

http://manuals.eureka.com/prodinfo_pdf/Edison/70181B_rev1en.pdf
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Sidan 1 informationsstruktur 

Första sidan det vill säga omslaget har tillverkarens logotyp högst upp till 

vänster. Proportionellt sett tar logotypen upp halva bredden av sidan och med 

andra ord är logotypen stor i ytan. Till höger om logotypen återfinns 

produktnamnet och detta anges i tre olika språk. Typsnittet som används är av 

fet stil och högerställd text. Språken skiljs åt med linjer. Detta är ett exempel på 

hur skaparen av bruksanvisningen skapat grupperingar med hjälp av 

slutenhetslagen, se teoridelen. Under logotypen och produktnamnet finns en 

illustration av produkten. Manéret är av linjeteckning och konturlinjeteknik har 

tillämpats. Dock är linjetjocklekar inkonsekvent använda i illustrationen. 

Abstraktionsnivån är varierande i illustrationen. Dammsugarenheten har 

förenklats avsevärt och samtidigt har dammsugarslangen ett detaljerat mönster. 

Under illustrationen finns sex stycken rutor med en svart ram runt varje. I 

rutorna står det information om uppmaning att spara kvitton och 

modellnummer. 

 

Sidan 1 formalanalys av informationsstruktur 

Logotypen är överlägset största objektet på omslaget i förhållande till andra 

information. Till höger står produktnamnet i tre olika språk. Språken har delats 

in i grupper med en svart linje som skiljer dem åt. Illustrationen av produkten 

har förenklats markant i abstraktionsgraden. Det är varierande hur linjeteknik 

har tillämpats och detaljnivån skiljer sig från dammsugarslangen till 

dammsugarenheten. Under illustrationen finns sex stycken rutor med en svart 

ram runt. I rutorna finns det underrubriker som är centrerade. Efteråt kommer 

brödtext som är delvis fet och av vanlig stil. Brödtexten är vänsterställd.  

 

Sidan 2 informationsstruktur 

På denna sida finns det ett index över bruksanvisningens innehåll samt generell 

information om produkten och tillverkaren. Sidan är uppdelad enligt tre 

kolumner och längst till vänster står engelska, mitten franska och spanska till 

höger. I indexet står det listat vilka kapitel som finns och vilka sidnummer de 

har. Efteråt står det en typ av generell information om produktens 

användningsområde. En varningstext som lyder att man inte ska fylla på med 

olja. Denna text kompenseras även av en varningssymbol av samma syfte. 
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Under varningstexten lyder en ny rubrik om serviceinformation. I texten står det 

att man ska kontakta tillverkaren vid frågor eller en auktoriserad 

servicelämnare.  

 

Sidan 2 formalanalys av informationsstruktur 

Den text som antyder om vilket språk kolumner avser är av ljus grå färg. Svart 

färg används på resten av sidan i text och tryck. Detta är ett dåligt exempel på 

pop-out effekt, trots att effekten uppstår så kunde man förstärkt ytterligare med 

en större teckengrad. Detta hade resulterat i en starkare pop-out effekt och 

läsaren hade kunnat hitta sitt språk tidigare. Nedan kommer indexlistan som är 

mindre i teckengrad. Listans olika kapitel länkas ihop med sidnumreringen med 

hjälp av punkter. Detta hjälper läsaren att se vilken sida som hör till de olika 

kapitlen. Hade punkterna inte funnits som hjälp hade läsaren upplevt det svårare 

att läsa då avståndet mellan kapitlets namn och sidnummer är markant. Nedan 

har en hierarki tillämpats med hjälp av teckengrad och teckenstil. Rubriker är 

större i teckengrad och brödtext är mindre. Viss text som är extra viktig att läsa 

har fått en teckenstil som är fet och detta skapar pop-out effekt. 

 

Sidan 3 informationsstruktur 

Denna sida har endast ett språk och det är på engelska. Högst uppe till vänster 

står det ”ENGLISH” i en grå färg. Informationen på denna sida är 

säkerhetsföreskrifter. Det första man läser är en stor rubrik som hänvisar 

användaren att läsa instruktionen innan man använder dammsugaren. Efter 

följer en punktlista av saker användaren ska följa för att undvika allvarliga 

åkommor i sin omgivning eller person. Längst ned på sidan uppmanas 

användaren att spara instruktionen. Vidare finns en information om 

dammsugarens automatiska avstängning för att undvika överhettning.  

 

Sidan 3 formalanalys av informationsstruktur 

Sidans rubriker har centretats i förhållande till brödtexten och punktlistan som 

är vänsterställda. Stor teckengrad och fetstil har använts för att skapa pop-out 

effekt i rubrikerna. Med andra ord har skaparen av bruksanvisningen skapat en 

god informationsstruktur.  
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Sidan 6 informationsstruktur 

Även denna sida har ett eget språk och samma grå text återfinns i början av 

texten ”ENGLISH”. Följt av detta till höger finns en rubrik i versaler och fet 

stil. Under rubriken finns en lista där komponenterna framgår. Komponenterna 

har sammankopplats med en bokstav. Till vänster i sidan finns en flertalet 

illustrationer över produkten i manéret linjeteckning. Intill illustrationerna finns 

en bokstav som ska återspegla den komponentlista som finns till höger. Detta 

för att användaren ska lära sig produktens delar.  

 

Sidan 6 formalanalys av informationsstruktur 

Till höger högst uppe finns en rubrik som är ljusgrå, denna skiljer sig från övrig 

text som är tryckt i svar färg. Under finns ytterligare i en rubrik som är något 

större i teckengrad. Komponenterna i listan har fått en egen bokstav. 

Bokstäverna är i vit text med en svart cirkel som bakgrund. Detta skiljer sig 

från övrig text och skapar pop-out effekt. Från föregående lista skiljer sig denna 

i den meningen att namnet kommer efter dess bokstavstillhörighet. I indexlistan 

kom kapitlet först och sidnumret efter. Dessa listor är inkonsekventa mot 

varandra i utförande. Illustrationerna är utförda i samma manér som omslagets 

illustration. Det är linjeteckningar som nyttjar linjeteknik till en viss grad. Det 

är en tydlig tjock konturlinje runt om komponenterna och de inre linjerna är 

tunnare. Abstraktionsnivån är varierande och det är tydligt att vissa 

komponenter är mer detaljerande än andra. Exempelvis dammsugarslangen har 

ett tydligt mönster gentemot dammsugarenheten. Intill komponenterna är finns 

det svarta cirklar med vita bokstäver i för att indikera produktnamnet. 

Bokstäverna har placerats enligt närhetslagen för att skapa gruppering mellan 

komponent och bokstav. Längst ned i bild finns det en svart pil som ser ut att 

indikera vilken komponent bokstaven hör till. Det är släppta linjer runt om pilen 

och vad exakt pilen pekar på är svårt att urskilja. I denna illustration finns även 

komponenter med som redan har presenterats längre upp på sidan. Detta kan 

skapa förvirring hos användaren då man kan uppfatta det som att de finns flera 

komponenter. Komponenterna är även av varierande storlek i förhållande till 

varandra. Det finns inget som antyder till att komponenterna är skalenligt rita i 

förhållande till varandra. Placeringen mellan komponenterna är godtycklig och 

detta är på grund av den lodräta linjen som skiljer komponentlistan ifrån 

illustrationerna. Till höger i sidan under komponentlistan är det mycket 
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oanvänd yta. Man hade troligtvis kunnat placera de andra två språken i den ytan 

och därmed göra besparingar i antal sidor på bruksanvisningen.  

 

Sidan 7 informationsstruktur 

På denna sida finns är det de två resterande språken från komponentlistan på 

sidan 6. Informationen tar upp ungefär 1/3 av sidans yta. Resterande yta är 

blank.  

 

Sidan 7 formalanalys av informationsstruktur 

Det är två tydliga grupperingar av texter. Den gråa rubriken återkommer här 

också för båda språken. Skaparen har använt sig av linjering för att gruppera 

text, likhetslagen då de ligger linjärt med varandra skapar det en upplev grupp.  

 

Sidan 8 informationsstruktur 

Till höger högst upp på sidan återfinns samma upplägg av språk som i de 

tidigare sidorna. Ljusgrå text i versaler som lyder ”ENGLISH”. Under följer en 

lista som ska utföras stegvis av användaren. Listans översätts till ”Hur man 

monterar”. Utöver denna lista finns det fem stycken instruktioner som visar hur 

komponenter ska monteras. Instruktionerna som ska genomföras har tilldelats 

bokstäver som i sin tur återfinns i listans instruktionstext. Det finns även en 

hänvisning till figurnummer i nedre kant av illustrationen.  

 

Sidan 8 formalanalys av informationsstruktur 

Som föregående analys har denna samma upplägg vad det gäller text. I denna 

lista är det dock instruktionstexter som ska genomföras. Dessa instruktioner har 

namngetts ”Step 1, Step 2” och så vidare. Detta är redundant och hade kunnat 

utformas på ett annat vis.  I instruktionstexten finns svarta cirklar och vita 

bokstäver inuti dem. Illustrationerna som visas är av samma manér som tidigare 

illustrationer. I nedre höger hörn av illustrationerna är det en svart rektangel 

med vit text i. Texten lyder ”FIG. 1, FIG. 2” och så vidare. Illustrationerna 

skiljs åt med en heldragen svart linje. I instruktionstexten står det att man ska 

koppla B till A och dessa bokstäver återfinns i illustrationer. Dock ska det 
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poängteras att det inte är tydligt var man ska koppla in slangen. Bokstaven A är 

placerad under dammsugaren och där kan man onekligen koppla in 

dammsugarslangen. Denna brist kan verka långsökt för en person som redan är 

bekant med funktionen av en dammsugare. För en person som aldrig sett eller 

ägt en dammsugare sen tidigare kommer med stor sannolikhet läsa och tyda 

instruktionen med förvirring. Hade man exempelvis visat en förflyttningslinje 

från dammsugarslangen till hålet där slangen ska kopplas in hade förvirring 

kunnat undvikas. I illustrationerna ”FIG. 2 och FIG. 3” används pilar för att 

indikera rörelsen som användaren måste göra. Denna typ av pil hade varit 

effektiv i ”FIG. 1” för att minska förvirring. I instruktionstexten ”Step 2” 

hänvisas användaren till alternativ C eller D dock återfinns inte alternativ D i 

illustrationen utan endast komponent C finns.  

 

Sidan 9 informationsstruktur 

Denna sida är av samma struktur som sidan 7. Att analysera denna sida skulle 

upplevas repetitivt och redundant.  

 

Sidan 9 formalanalys av informationsstruktur 

Denna sida är av samma struktur som sidan 7. Att analysera denna sida skulle 

upplevas repetitivt och redundant. 

 

Sidan 10 informationsstruktur 

På denna sida är det lika informationsstruktur som sidan 8. Dock har det 

tillkommit en ikon för varning och en varningstext. Texten uppmanar 

användaren att inte ska koppla in dammsugaren innan man förstått alla 

kontroller och egenskaper av dammsugaren.  

 

Sidan 10 formalanalys av informationsstruktur 

Generellt sett har denna sida samma information som sidan 8. Sidorna är av 

samma karaktär. I illustrationerna har det dock tillkommit nya element. I ”FIG. 

6” har det tillkommit en sorts förstoring. Det är en cirkel som inuti sig visar en 

komponent. Cirkeln kapar komponentens form och här krävs kognition för att 
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återskapa komponenten i sin helhet och förstå illustrationen. Vidare i 

illustrationen ”FIG. 9” har det tillkommit en förtydligande linje. På bokstaven J 

finns en heldragen svart linje som pekar mot en fästpunkt för 

dammsugarslangen. Linjen har en vit ytterkant som skapar tydlighet. Vidare 

visar en pil rörelsen användaren ska göra för att montera dammsugarslangen. 

Detta sätt att förtydliga instruktionen skulle återfunnits på sidan 8 där 

informationen är bristfällig.  

 

Resterande sidor av bruksanvisningen 

De sidor som inte analyserats i bilagan har bedömts för lika i utformning i och 

informationsstruktur. Att göra analyser av dessa sidor är onödigt. Det kommer 

lyftas fram i den övergripande resultatbeskrivningen av omvärldsanalysen och 

formalanalysen. 

 

Eureka Mighty Mite bruksanvisning i sitt sammanhang 

På samma vis som Lux Legacy Canister bruksanvisningen har även Eureka 

Mighty Mite sin logga på omslaget. Detta stärker varumärket och tillverkaren 

profilerar sig ytterligare genom att visa sin logotyp. Vidare läser användaren 

bruksanvisningens produkttillhörighet och säkerhetsföreskrifter. Illustrationen 

är dock väldigt förenklad och abstrakt i sitt utförande. Att försöka få en visuell 

koppling till produkten man köpt blir svårt och illustrationen kan upplevas mer 

generell för alla dammsugare. Vidare återfinns sex stycken rutor med en tjock 

konturlinje. Här måste man börja läsa texten och förstå den för att uppfatta om 

man läser i rätt ruta.  

Sidan två har ett tydligare sätt att förmedla språken. Ur en användares 

perspektiv kan man nu istället läsa sitt språk överst innan man måste läsa den 

övriga informationen. Med andra ord är denna sida strukturerad i sin 

informationsstruktur.  

 

På sidan tre är det endast engelska som språk. Det är mycket informations på 

sidan och den är inte tydlig. Väl i överkant av nyttjandet av rubriker och fet stil. 

Det motsäger sitt syfte om man sätter för många rubriker och till slut kan man 

inte urskilja vad som är viktigt att läsa. Sidan 6 har två tydliga kolumner och 

hänvisningar sker mellan text och illustration. Illustrationerna är dock inte 

skalenliga i förhållande till varandra och detta kan upplevas missvisande mot 
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verkligheten. Sidan 8 har liknande upplägg och ur ett användarperspektiv är 

denna informationsstruktur rörig. I listan av steg som ska genomföras av 

användaren hänvisas det till bokstäver som i sin tur återfinns i illustrationerna. 

Dock är det oklart vilken av illustrationerna som är ”Step 1, Step 2” och så 

vidare. Den enda benämningen illustrationerna har är ”FIG. 1, FIG. 2” och så 

vidare. Om illustrationerna namngivits efter stegen i instruktionstexten hade 

informationsstrukturen blivit tydligare.  

 

Sidan 10 har samma problem i instruktionstexten att hänvisningen av stegen 

inte återfinns i illustrationerna. Det är inte tydligt på vilken illustration man ska 

titta på. Användaren måste först läsa instruktionen och sedan leta efter rätt 

bokstav som hör till momentet. Pilar är inkonsekvent använda jämfört med 

tidigare sidor.  
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BILAGA #5 

Färgad bakgrund, figur 5 sidan 23 
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BILAGA #6 

Skuggning, figur 6 och 7 sidan 24 
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Linjeteknik, figur 8 och 9 sidan 25 
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Detaljrikedom, figur 10 sidan 26 
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Enkät för utvärdering av prototyper sidan 27 
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BILAGA #10 

Innehållsförteckning sidan 29 
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BILAGA #11 

Vad är vad? (komponentbild) sidan 30 
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BILAGA #12 

Instruktioner sidan 31 
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