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Sammanfattning 

Denna studie har gått ut på att undersöka hur en användarguide med hjälp av 
teknikinformation i kombination med text och bild i samverkan kan utformas.  

Jag har arbetat utifrån teorierna läslighet, läsbarhet och läsvärde, teknikinformation 
samt text och bild i samverkan. Jag har även utfört en enkätundersökning för att 
skapa en användarguide som är anpassad utifrån målgruppens informationsbehov.  

Utifrån teorier och empiri utformande jag ett gestaltningsförslag på 
användarguiden. Jag utförde en utprovning på gestaltningsförslaget i syfte för att 
förbättra den slutgiltiga gestaltningen.  

Slutsatser som har dragits i arbetet är bland annat att ett aktivt språk engagerar och 
uppmanar användarna till handling samt att samverkan mellan text och bild 
minskar utbildningstiden och ökar retentionen.  
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how a user guide can be design using 
technical information in combination with words and images in collaboration.  

I have worked from theories of readability, legibility and reading value, technical 
information and words and images in collaboration. I have also conducted a survey 
to create a user guide tailored to the target group information needs.  

Based on theories and empirical theory, I design a prototype on the user guide. I 
tested the prototype with the aim of improving the final design.  

Conclusions drawn from this study are that an active language engages and urges 
users to act and that the interaction between text and images reduces training time 
and increase retention. 

 

 

	  



	 4	

Förord 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till de personer som har stöttat mig under 
arbetets gång och som har gjort detta examensarbete möjligt.  

Ett stort tack till mina nära och kära som har stått vid min sida hela vägen genom 
examensarbetet, både i med- och motgångar.  

Tack till Daniela Lundin-Hatje, min kontaktperson på Eskilstuna kommun. Tack 
för att du har gjort detta möjligt och stöttat mig med råd och praktiska saker.  

Stort tack till Ronja Persson! Som räddaren i nöden hjälpte mig att skära ut min 
gestaltning.  

Slutligen vill jag tacka min handledare, Björn Fundberg, som har bidragit med 
stöd, peppning och positiv energi! 

Tack!  



	 5	

Innehållsförteckning 

Inledning	..........................................................................................	8	
Bakgrund	........................................................................................................	8	
Digitala	Eskilstuna	.............................................................................................	8	
Verksamhetssystemet	Geosecma	Webb	...........................................................	8	

Problem	..........................................................................................................	9	
Syfte	...............................................................................................................	9	
Forskningsfråga	...............................................................................................	9	
Målgrupp	........................................................................................................	9	
Avgränsning	....................................................................................................	9	
Begreppsdefinitioner	....................................................................................	10	
GIS	...................................................................................................................	10	
Geosecma	Webb	.............................................................................................	10	
Dokumentation	...............................................................................................	10	

Teori	och	tidigare	forskning	............................................................	11	
Läslighet,	läsbarhet	och	läsvärde	...................................................................	11	
Läslighet	..........................................................................................................	11	
Läsbarhet	.........................................................................................................	11	
Läsvärde	..........................................................................................................	12	

Teknikinformation	........................................................................................	12	
Använda,	förstå	och	hitta	................................................................................	13	
Text	och	tilltal	..................................................................................................	13	
Visuell	information	..........................................................................................	14	
Användarnas	behov	gällande	dokumentation	................................................	16	

Text	och	bild	i	samverkan	..............................................................................	16	
Källkritik	.......................................................................................................	17	

Metoder	.........................................................................................	18	
Enkätundersökning	.......................................................................................	18	
Utformning	av	enkäten	...................................................................................	18	
Urval	................................................................................................................	18	
Genomförande	................................................................................................	19	



	 6	

Utprovning	....................................................................................................	19	
Observation	.....................................................................................................	19	
Urval	................................................................................................................	20	
Genomförande	................................................................................................	20	

Metodkritik	...................................................................................................	22	
Etiska	ställningstaganden	..............................................................................	22	

Resultat	..........................................................................................	23	
Enkätundersökning	.......................................................................................	23	
Sammanfattning	..............................................................................................	30	

Utprovning	....................................................................................................	30	

Designprocessen	.............................................................................	32	

Gestaltning	.....................................................................................	34	
Designval	......................................................................................................	34	
Informationsurval	............................................................................................	34	
Text	och	tilltal	..................................................................................................	36	
Visuell	information	..........................................................................................	38	
Text	och	bild	i	samverkan	................................................................................	41	

Revideringar	efter	utprovning	.......................................................................	43	
Sammanfattning	...........................................................................................	44	

Slutsats	och	diskussion	...................................................................	45	
Slutsatser	......................................................................................................	46	
Förslag	på	vidare	forskning	...........................................................................	46	

Källförteckning	...............................................................................	47	
Tryckta	källor	................................................................................................	47	
Figurförteckning	............................................................................................	49	

Bilaga	1:	Samtyckesformulär	..........................................................	50	

Bilaga	2:	Enkätresultat	av	öppna	frågor	..........................................	53	

Bilaga	3:	Utprovning	.......................................................................	58	
Respondent	1	................................................................................................	58	
Observation	.....................................................................................................	58	
Intervjusvar	.....................................................................................................	59	



	 7	

Respondent	2	................................................................................................	59	
Observation	.....................................................................................................	60	
Intervjusvar	.....................................................................................................	60	

Respondent	3	................................................................................................	61	
Observation	.....................................................................................................	61	
Intervjusvar	.....................................................................................................	62	

Respondent	4	................................................................................................	62	
Observation	.....................................................................................................	62	
Intervjusvar	.....................................................................................................	63	

Respondent	5	................................................................................................	63	
Observation	.....................................................................................................	63	
Intervjusvar	.....................................................................................................	64	

Bilaga	4:	Färdig	gestaltning	.............................................................	65	

 

	  



	 8	

Inledning 

I denna del presenteras bakgrund och beskrivning av det nuvarande problemet i 
studien. Jag redogör även för samarbetspartner, studiens syfte och 
problemformulering samt avgränsningar. 

Bakgrund 
Jag har samarbetat med Eskilstuna kommuns avdelning Projekt/GIS-avdelning. 
GIS står för geografiskt informationssystem och är ett datorbaserat system för att 
samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. Projekt/GIS-avdelningen 
ansvarar för projektering och utbyggnad av kommunens gator och 
parkanläggningar. De arbetar även med att producera och leverera kartor, 
geografisk information och 3D-modeller. De lagrar geografisk information digitalt 
och gör den även tillgänglig för kommunens förvaltningar, bolag och invånare. 

Digitala Eskilstuna 
Digitala Eskilstuna är ett koncept vars syfte är att göra geografisk information om 
hela Eskilstuna kommun tillgänglig på ett effektivt sätt. Cirka 80 procent av all 
information som hanteras i en kommun har eller berör ett geografiskt läge.  

Geografisk information beskriver Eskilstuna kommun från olika perspektiv och 
informationen lagras och administreras som en gemensam informationsbank. 
Eskilstuna kommun vill att digital information om Eskilstuna ska vara så enkel som 
möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och använda. 

Verksamhetssystemet Geosecma Webb 
Ett av flera verktyg som ingår i Digitala Eskilstuna är Geosecma Webb. Geosecma 
Webb är en IT-baserad verksamhetslösning för offentliga verksamheter och ett 
system som används internt av medarbetarna på Eskilstuna kommun. Geosecma 
Webb hjälper till med att tillgodose det verksamhetsbehov som finns genom att 
sammanställa och presentera information. Via Geosecma Webb kan man även ta 
fram analys- och beslutsunderlag, samt söka efter nödvändig information som 
exempelvis fastigheter och befolkningsstatistik för ett specifikt område.  



	 9	

Problem 
Informationsdesignproblemet ligger i att målgruppen saknar nödvändig kunskap 
för att kunna inkludera Geosecma Webb i deras arbete samt att det saknas  
medföljande information som förklara hur programmet fungerar. Målgruppen vet 
inte vilka funktioner och verktyg Geosecma Webb erbjuder. Detta leder till att 
målgruppen måste gissa sig fram när de arbetar i programmet vilket bidrar till ett 
ineffektivt arbetssätt.   

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur en användarguide bör utformas för att 
underlätta för nya användare av ett verksamhetssystem. Syftet är också att gestalta 
information så att målgruppen kan arbeta i programmet på ett mer effektivt sätt. 
Användarguiden ska öka förståelsen av hur målgruppen kan arbeta i Geosecma 
Webb samt vilka funktioner och verktyg som programmet erbjuder. Ökad 
förståelse bidrar till att målgruppen självständigt kan arbeta i programmet utan att 
behöva fråga om hjälp, samt att antalet fel minskas och risken för att målgruppen 
väljer att inte arbeta i Geosecma Webb på grund av oförståelse minimeras. 

Forskningsfråga 
Hur kan man med hjälp av teknikinformation i kombination med text och bild i 
samverkan utforma en användarguide? 

Målgrupp 
Målgruppen för användarguiden är nya användare av Geosecma Webb. 
Målgruppen är anställda på Eskilstuna kommun och består av män och kvinnor 
med varierande åldrar. 

Avgränsning 
Syftet med studien är inte att skapa en användarguide som innehåller alla 
funktioner och verktyg Geosecma Webb erbjuder. Jag har valt att informera om 
viktiga funktioner och verktyg som kan vara bra att känna till som ny användare. 
Användarguiden ska fungera som ett första steg i användningen av Geosecma 
Webb och ska stötta användaren genom de vanligaste funktionerna och verktygen. 
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Då jag ska formge en användarguide med fokus på text och grafisk form kommer 
jag därför inte titta på programmets utformning och dess gränssnitt. Jag kommer 
även att avgränsa mig till Eskilstuna kommuns grafiska profil.  

Begreppsdefinitioner 

GIS 
GIS står för geografiskt informationssystem. Det är ett datorbaserat system för att 
samla in, lagra, analysera och presentera geografisk information. 

Geosecma Webb 
Geosecma Webb är ett av flera verktyg som ingår i konceptet Digitala Eskilstuna 
och används internt på Eskilstuna kommun. Geosecma Webb är ett IT-baserat 
verksamhetssystem för insamling, lagring, bearbetning, analys, sökning, hantering 
och presentation om geografisk information. 

Dokumentation 
Teknisk dokumentation kallas även för dokumentation. Vid användning av 
begreppen dokumentation menar jag manualer, instruktioner och guider med mera.  
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Teori och tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning och teorier som ligger till grund för min 
gestaltning. Jag har valt att redovisa teorier kring läslighet, läsbarhet och 
läsvärde, teknikinformation samt text och bild i samverkan. Senare presenteras 
även en källkritisk granskning. 

Läslighet, läsbarhet och läsvärde 
Läslighet, läsbarhet och läsvärde är tre centrala begrepp som är viktiga att ha i 
åtanke vid utformning av information. Läslighet handlar om utförandet, läsbarhet 
handlar om de funktionella aspekterna av innehållet, utförandet och kontexten samt 
läsvärde som är relaterat till innehållet (Pettersson 2003 s. 396). 

Läslighet 
Begreppet läslighet menas med textens externa egenskaper, det vill säga, typografi 
och layout (Pettersson 2012 s. 70). En text måsta ha tillräcklig god kvalitet för att 
man ska kunna läsa den. Därför behöver man anpassa typografi och layout 
beroende på medier och produktionsmetoder för att text och bild ska få en god 
läslighet (Pettersson 2003 s. 392).   

Läsbarhet 
Pettersson (2012 s. 102) skriver att läsbarhet hänvisar till att underlätta förståelsen 
hos användaren. Läsbarhet avser även läsarens möjlighet att uppfatta och förstå text 
och bild. Det som avgör om budskapet är läsbart är graden av anpassning till 
mottagarens förutsättningar, tidigare erfarenheter och minnen. Med andra ord 
behöver därför skribenten ta hänsyn och anpassa texter och bilder för varje enskild 
målgrupp (Pettersson 2003 s. 390). 

Abstrakta ord, jargong, långa och komplicerade meningar kan hindra läsningen och 
förståelsen av textinnehållet. En text med god läsbarhet kännetecknas av korta 
meningar och ord samt enkel meningsuppbyggnad. Det är även viktigt att tänka på 
att texten bör vara kortfattad, konsekvent och exakt (Pettersson 2012 s. 102-103).  
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DuBay (2004 s. 3) beskriver att läsbarhet är det som gör en del texter lättare att läsa 
jämfört med andra. För att en text ska hålla en god läsbarhet finns det några 
riktlinjer som är viktiga. Exempelvis ska man tänka på att (DuBay 2004 s. 2): 

o använda korta, enkla och vanliga ord 
o undvika jargong 
o använda korrekt grammatik, interpunktion och stavning 
o använda enkla aktiva meningar i presens 
o börja instruktioner genom att använda sig av aktiva verb 
o använda enkla grafiska element som punktlistor och numrerade 

steg vilket bidrar till att informationen blir visuellt tillgänglig.  

Läsvärde 
En text eller bild som är läsvärd har ett innehåll som mottagaren finner intressant. 
Det betyder att läsvärdet varierar bland människor beroende på intresse, behov och 
motivation. Läsvärdet kan även påverkas av mottagarens situation. Detta innebär 
att mottagaren kan finna ett informationsmaterial väldigt intressant ena stunden, för 
att vid nästa tillfälle finna det ointressant (Pettersson 2003 s. 396).  

Teknikinformation 
Teknikinformation är information om ett tekniskt ämne, en produkt eller en 
process. Informationen är vanligtvis framtagen för en specifik målgrupp och för att 
specifikt syfte (Ask 2012 s. 13). När man skapar teknikinformation är det viktigt att 
tänka på användarnas behov, som exempelvis kan vara att de snabbt vill komma 
igång att använda en produkt (Ask 2012 s. 16). 

Teknikinformation upplevs ofta som tråkig och svår att läsa samt att många 
användare blir förvirrade och upplever att de inte får svar på sina frågor (Robinson 
2009 s. 22-23). Robinson (2009 s. 2) ställer därför frågan om det inte skulle vara 
bättre att utveckla produkter som är självförklarande så att en manual inte behövs 
men förklarar sedan att manualer är nödvändiga för både nya användare och 
användare med mer erfarenhet. Manualer innehåller nödvändig information, från 
grundläggande bruksanvisningar till detaljerad referensinformation (Robinson 2009 
s. 9).  
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Använda, förstå och hitta 
Ask (2012 s. 17) menar att det krävs tre saker för att teknikinformation ska hålla 
god kvalitet. Den ska vara lätt att använda och förstå samt att det ska vara lätt för 
användaren att orientera sig i materialet.  

Använda 
Ask (2012 s. 17) ger följande tips för att skapa teknikinformation som är lätt att 
använda: 

o Dela upp informationen i mindre stycken och i olika typer. 
o Fokusera på de uppgifter som användaren behöver lösa. 
o Kontrollera att informationen inte innehåller fel. 
o Kontrollera att informationen håller sig till fakta. 
o Kontrollera att all den information användarna behöver finns med. 

Förstå 
För att skapa teknikinformation som är lätt att förstå bör man tänka på följande 
(Ask 2012 s. 18):  

o Använda mallar, stilguider, skrivregler, ord och fraser på korrekt sätt. 
o Presentera informationen så användaren förstår den direkt. 
o Skapa information som är tydlig. 
o Vara konkret.  

Hitta 
För att skapa teknikinformation som är lätt att hitta ger Ask (2012 s. 18) följande 
tips: 

o Organisera informationen på ett logiskt sätt. 
o Presentera informationen så den är lätt att hitta. 
o Skapa visuell information.  

Text och tilltal 
Användaren använder sig av manualer när de är i behov av information. De har 
alltså frågor som de behöver svar på. Robinson (2009 s. 40) menar att det är viktigt 
att gå tillbaka och fundera på vilka frågor som nya användare kan tänkas ha.  

En viktig fråga man bör ställa sig är vad som gör något engagerande så att man 
uppmärksammas och lär sig. Det finns flera faktorer som bidrar till att skapa 
engagemang och uppmärksamhet hos användaren. Dels måste användaren förstå 



	 14	

värdet av läsningen men det är även viktigt att informationen som presenteras 
varken är för grundläggande eller för avancerad (Robinson 2009 s. 23).  

När man skapar teknikinformation som ska användas för att lösa en uppgift ska 
man skriva uppgifterna på det sätt som användaren kommer utföra dem. Eftersom 
användaren ska lösa en uppgift, och inte är intresserad av att få reda på mer 
information angående produkten, bör man börja med steg-för-steg-instruktionerna 
så fort som möjligt (Ask 2012 s. 60). För att undvika att användaren ständigt måste 
gå tillbaka till instruktionerna bör man endast ha så pass många steg som 
användaren kan komma ihåg utantill. En riktlinje man som teknikinformatör ska ta 
hänsyn till är att instruktionerna bör bestå av sju steg plus minus två steg (Ask 
2012 s. 63).  

När man skriver instruktioner är det viktigt att tänka på att använda positiva fraser, 
aktiva satser, nutid och du-tilltal, samt att skriva med rätt verbform (Ask 2012 s. 
89-91). Instruerande texter är till för att få åtgärder att hända (Delin 2000 s. 59). 
Skriver man instruktioner bör man därför välja den verbform som uppmanar 
användarna till handling (Ask 2012 s. 91).  

Blijleven, Jansen och Van der Meij (2003 s. 169-170) ger några praktiska råd man 
bör tänka på när det kommer till teknisk information: 

o Dokumentation ska uppmana användarna till handling. 
o Steg-för-steg-instruktionerna ska sticka ut från övrig information som finns 

på samma sida. 
o Numrera instruktionerna som måste utföras i en viss ordning.  

Visuell information 
Undersökningar har visat att grafisk form inte tar någon extra processtid i anspråk. 
Ett formgivet dokument innehållande paratext tar inte längre tid och det kostar inte 
mer i mental ansträngning att läsa än ren brödtext. Undersökningar har även visat 
att en väl funktionell formgiven text har större chans att bli läst samt att bli förstådd 
och ihågkommen (Melin 2011 s. 35).  

En svårighet som informationsdesigners ofta stöter på är att formge på ett sådant 
sätt så att designen blir osynlig. Utformningen måste bära informationen till läsaren 
på ett tydligt sätt snarare än att vara något läsaren fokuserar på. Samtidigt som 
läsarens uppmärksamhet till utformningen ökar, minskar mängden innehåll som 
läsaren tar åt sig (Abers 2003 s. 6). Även Melin (2011 s. 56) skriver att ett klassiskt 
ideal är att grafisk form ska vara osynlig. Detta är viktigt i den aspekten att läsaren 
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inte ska få sin läsarupplevelse splittrad av reaktioner på formen. Formgivningen 
ska på ett diskret sätt underlätta läsningen men inte märkas av läsaren eller 
framträda som något som är värt egen uppmärksamhet (Melin 2011 s. 56). 

Karen Schriver (2013 s. 389-390) tar upp tre centrala punkter man bör tänka på när 
man skapar visuell teknisk information: 

o Gruppera innehållet retoriskt. 
o Organisera innehållet visuellt. 
o Signalera strukturella relationer. 

När text och layout är grupperat i meningsfulla delar blir det lättare för läsaren att 
ta till sig innehållet (Kahn, Tan & Beaton 1990, refererad i Schriver 2013 s. 390). 
Gruppering kan också minska den kognitiva belastningen genom att hjälpa 
användaren att minnas innehållet, vilket i sin tur leder till att innehållet verkar 
mindre komplext, antalet fel minskar och tillfredsställelsen hos användaren ökar 
(Niemelä & Saarinen 2000, refererad i Schriver 2013 s. 390).  

Den visuella presentationen bör göra så att informationen ser lättillgänglig ut samt 
att användarna vill börja använda materialet och sedan vill fortsätta använda det. 
Det som användarna ser på en sida bidrar till informationens visuella effektivitet, 
exempelvis (Ask 2012 s. 76): 

o layout 
o luft på sidorna 
o rubriker 
o teckensnitt och teckenstorlek 
o längden på meningar och stycken 
o markeringar, fet stil och kursiv. 

Om informationen består av stora täta textblock är det lätt att användarna drunknar 
i mängden. Genom att ta hjälp av visuella element kan man undvika det samt göra 
informationen tydligare (Ask 2012 s. 77).  

	  



	 16	

Användarnas behov gällande dokumentation 
När användarna läser en tryckt eller en digital manual förlitar de sig på (Ask 2012 
s. 73): 

o innehållsförteckningen 
o rubrikerna 
o introduktioner eller översikter 
o index.  

Novick och Ward (2006 s. 1) skriver att forskning har visat att användare i stor 
utsträckning inte läser dokumentation utan istället väljer att testa andra möjliga 
faktorer för att hitta lösningar. I deras studie What users say they want in 
documentation har Novick och Ward som syfte att undersöka hur dokumentation 
ska vara utformad för att vara mer användarcentrerad.   

Studien utfördes genom att 25 respondenter intervjuades ingående om deras behov 
och önskemål gällande datorbaserade hjälpsystem, både tryckt och online, som de 
använder vid deras arbete (Novick & Ward 2006 s. 1). 

Resultatet av studien visade att respondenterna föredrar dokumentation som 
(Novick & Ward 2006):  

o är lätt att navigera sig i 
o innehåller förklaringar på en lagom längd och grad av komplexitet som är 

lämplig utifrån användarens kunskapsnivå 
o utgår från lösningar på problemet, det vill säga, steg-för-steg-instruktioner 

helst i kombination med skärmbilder 
o är lättillgänglig och enkel att hitta 
o är fullständigt och korrekt.  

Text och bild i samverkan 
Ett informationsmaterial består oftast av enbart text. Men för att nå god 
kommunikation räcker det vanligtvis inte. Text och bild behöver båda vara 
lättläsliga och komplettera varandra för att uppfylla användarens behov (Pettersson 
2001 s. 62).  

Studier har visat att integration av både text och bild engagerar mottagarna mer 
effektivt än om var och en står för sig (De Jong m.fl. 2002 s. 238). Karen Schriver 
(2013 s. 389) skriver att dual coding, som innebär att text och bild samverkar, gör 
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det enklare för mottagaren att komma ihåg innehållet. Dual coding leder också till 
mer lärande eftersom ord och bild kombineras (De Jong m.fl. 2002 s. 216).  

Van der Meij (2000 s. 294) har i sin studie The role and design of screen images in 
software documentation kommit fram till att manualer med fullständiga 
skärmbilder, där skärmbilderna placeras sida vid sida med instruktionerna i en 
höger till vänster läsordning, kräver 25 procent mindre utbildningstid och har 60 
procent ökad retention. Manualer med skärmbild går fortare för en användare att ta 
till sig jämfört med en manual som enbart innehåller text (Van der Meij 1996 
refererad i Van der Meij 2000 s. 295). 

Blijleven, Jansen och Van der Meij (2003 s. 169-170) ger några praktiska råd man 
bör tänka på när det kommer till skärmbilder i teknisk information: 

o Skärmbilder bör utgöra en väsentlig del tillsammans med 
instruktionerna. 

o För att hjälpa användaren med lokalisering av objekt bör skärmbilder 
presentera dessa objekt i ett större sammanhang. 

o Använd övervägande hela skärmbilder. 
o Vid presentation av en kombination mellan instruktioner och 

skärmbilder ska läsordningen vara höger till vänster. 

Källkritik 
Jag använder mig främst av primärkällor i min teoridel men det förekommer vid tre 
tillfällen att jag refererar till sekundärkällan. Detta beror på att jag inte har lycktas 
fått på tag på primärkällan och ansåg trots detta att sekundärkällorna var 
tillförlitliga.  

Några av studiens källor bygger inte på forskning utan är erfarenhetsbaserade 
handböcker, exempelvis (Ask 2012) och Robinson (2009). Jag ansåg trots detta att 
källorna var tillförlitliga eftersom exempelvis Ask (2012) har ingått som 
kurslitteratur i utbildningen Textdesign och därför kan antas ha hög trovärdighet. 
Robinson (2009) har över 30 års erfarenhet inom branschen och jag anser därför 
detta ökar trovärdigheten.  
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Metoder 

Här presenteras de metoder som används: enkätundersökning och utprovning. Här 
redogörs även för metodernas tillämpning samt metodkritik och etiska 
ställningstaganden. Resultatet av metoderna presenteras i nästa kapitel: Resultat. 

Enkätundersökning 
Fördelar med enkäter att man når ut till många och att alla får besvara samma 
frågor (Kylén 2004 s. 54). Postenkät innebär att enkäten sänds ut antingen via post 
eller e-post samt att varje respondent besvarar formuläret enskilt (Trost & Hultåker 
2016 s. 10).  

Utformning av enkäten 
Några viktiga saker att tänka på när det kommer till utformning av en enkät är att 
använda vanligt språk, undvika negationer och långa frågeformuleringar samt att 
vara konsekvent i språket (Trost & Hultåker 2016 s. 82-86). Det är även viktigt att 
motivera de personer som ska svara på enkäten. Om enkäten är för omfattande, 
strukturen är oklar, språket för obegripligt eller om formuläret verkar oseriöst ökar 
risken att respondenterna låter bli att svara (Holme & Solvang 1997 s. 173).  

Kylén (2004 s. 61) skriver att öppna frågor är svåra att bearbeta men att de styr 
respondenterna mindre jämfört med frågor som har givna alternativ. Öppna frågor 
gör det möjligt för respondenterna att svara med egna ord, däremot ställer öppna 
frågor krav på att respondenterna ska kunna formulera sig. Frågor med fasta 
svarsalternativ är lätta att bearbeta samt enkla för respondenterna att besvara. Vad 
som är viktigt att tänka på när det kommer till frågor med fasta svarsalternativ är 
att de ofta styr tanken hos respondenterna, de kan locka till mindre genomtänkta 
svar samt att språket och ordvalet kan tala om hur respondenten bör svara (Kylén 
2004 s. 71).  

Urval 
De 21 respondenter som enkäten skickades ut till är användare av Geosecma Webb 
med varierad kunskap inom programmet. Jag valde att skicka ut enkäten till 
personer med varierad kunskap då jag från början inte visste vilka av dessa 
personer som är nya användare inom Geosecma Webb, samt att även personer med 
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mer erfarenhet kunde besvara frågorna. Jag valde även att skicka ut enkäten endast 
till personer som har behörighet till Geosecma Webb. Detta för att säkerställa att 
respondenterna någon gång har startat programmet och vet på ett ungefär hur det 
ser ut.  

Genomförande 
Jag valde att skapa en digital enkät i Google Docs. Jag mejlade länken till enkäten 
tillsammans med information kring enkätens syfte till 21 stycken Geosecma Webb 
användare med varierad kunskap i programmet.  

Enkäten bestod av 14 stycken frågor, varav sex öppna frågor. Anledningen till att 
jag valde att använda öppna frågor beror på att jag ville kartlägga hur 
användarvänligt respondenterna anser Geosecma Webb är och ge dem en chans att 
berätta om deras upplevelser utan att låsa dem vid givna svarsalternativ. Jag valde 
även att ställa några mer generella frågor om användarguider. För att lätta upp 
enkäten något valde jag att blanda de öppna frågorna tillsammans med frågor med 
givna svarsalternativ.   

Resultatet av enkätundersökningen finns att se under Resultat.  

Utprovning 
Jag valde att utföra en utprovning på min gestaltning i syfte för att undersöka om 
gestaltningsförslaget fungerade så som jag tänkt. Utprovningen genomfördes i form 
av en observation med think-aloud protocols. Efter observationen följde jag upp 
med en kortare intervju.  

Observation 
Observation innebär att man under en längre eller kortare tid är tillsammans med 
användarna i den grupp man ska undersöka (Holme & Solvang 1997 s. 110). En 
öppen observation gör det möjligt att ställa frågor till användaren under tiden 
observationen sker (Holme & Solvang 1997 s. 113). De Jong, Schellens och Van 
Den Haak (2003 s. 339) skriver att think-aloud protocols är en vanlig metod att 
använda när det kommer till användbarhetstester vid exempelvis programvara och 
instruktioner. Metoden går ut på att användarna utför en arbetsuppgift samtidigt de 
verbaliserar sina tankar högt. Denna metod har en hög validitet eftersom 
användarna återspeglar den faktiskt användningen av en artefakt.  
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Urval 
Urvalet av respondenter till utprovning bestämdes dels av vilka som kunde tänka 
sig att ställa upp, samt att samtliga respondenter var nya användare eftersom de är 
målgruppen för användarguiden. Respondenterna bestod av en man och fyra 
kvinnor i olika åldrar.  

Genomförande 
Utprovningen genomfördes enskilt på fem respondenter. Samtliga respondenter var 
nya användare och hade aldrig tidigare arbetat i Geosecma Webb. Jag såg till att 
utprovningen skedde ostört samt att respondenten hade tillgång till dator och 
gestaltningsförslaget.  

Respondenterna fick muntlig och skriftlig information om studien samt hur allt 
skulle gå till innan utprovningen började. Samtliga respondenter läste igenom 
informationen och gav sitt samtycke.   

Respondenterna fick fyra uppgifter att utföra och använde mitt gestaltningsförslag 
som hjälp under processen. Uppgifterna respondenterna skulle utföra var: 

Uppgift 1 

1. Starta och logga in på Geosecma Webb. 

2. Välj modul Anläggningsprojekt. 

Uppgift 2 

1. Sök efter fastigheten Värjan 9 och visa den i kartan. 

2. Mät fastighetens yta och omkrets. 

Uppgift 3 

1. Leta reda på Fristadstorget i kartan. 

2. Skapa ett personligt bokmärke för Fristadstorget. 

Uppgift 4 

1. Sök efter Tunavallen. 

2. Skissa en cirkel i mitten av Tunavallen.  

3. Ändra cirkelns opacitet.  
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Efter observationen följde jag upp med tre frågor: 

o Vad tycker du om instruktionerna? Vad var bra, vad var mindre 
bra? Första intryck. 

o Upplever du att du fick den information du behövde för att utföra 
arbetsuppgifterna? Om inte, vad saknades? 

o Upplever du att instruktionerna utgick från en lagom nivå?	
 

Resultatet av utprovningen finns att se under Resultat. 
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Metodkritik 
Eftersom denna studie bland annat undersöker vad målgruppen har för 
informationsbehov gällande Geosecma Webb hade det varit önskvärt att utföra en 
observation följt av en kvalitativ intervju innan utprovningen av gestaltningen. 
Detta i syfte för att få information kring hur målgruppen beter sig och integrerar 
med programmet utan ett informationsmaterial, var eventuella problem uppstår 
samt vilken information målgruppen är behov av gällande Geosecma Webb. 

Nackdelar med observation med think-aloud protocols kan vara att respondenterna 
upplever en viss press och känner sig obekväma när någon observerar vad de gör. 
De kan vara rädda för att göra fel samt att det kan störas deras arbetsgång och 
koncentration om de måste berätta vad de gör och hur de tänker. Jag valde därför 
att tala om för samtliga respondenter att de gärna fick verbalisera sina tankar högt, 
men att de inte behövde göra det om de upplevde att det kändes konstigt och 
obekvämt. 

Enkäter ger ingen möjlighet till utvecklade svar då man inte kan ställa följdfrågor, 
vilket hade varit önskvärt för att få en djupare förståelse om målgruppens 
användarupplevelser av Geosecma Webb.  

Etiska ställningstaganden 
I samband med enkäten och utprovningen har jag lovat samtliga respondenter 
anonymitet. Jag mejlade i förväg ut ett samtyckesformulär till respondenterna som 
deltog i utprovningen för att ge dem en möjlighet att läsa igenom information i 
lugn och ro innan utprovningstillfället. Samtyckesformuläret innehöll information 
om bland annat bakgrund och syfte med studien, hur utprovningen skulle gå till 
samt hantering av sekretess.  

Se fullständigt samtyckesformulär i Bilaga 1: Samtyckesformulär. 
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Resultat 

Här presenteras en sammanfattning av mina resultat. Fullständiga resultat finns 
att se under Bilaga 2: Enkätresultatet av öppna frågor och Bilaga 3: Utprovning.  

Enkätundersökning 
Av de 21 anställda på Eskilstuna kommun som enkäten skickades till svarade 16 
stycken. Det ger en svarsfrekvens på 76 % och ett bortfall på fem personer. Nedan 
presenteras resultatet av enkäten och dess frågor i samma ordning som var när 
enkäten besvarades av respondenterna.  

  

 
Av de som svarade var 56 % kvinnor och 44 % män, vilket är en relativt jämn 
könsfördelning. 
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Respondenterna använder Geosecma Webb i mindre utsträckning än vad jag hade 
förväntat mig. Endast 6 % av respondenterna använder programmet någon gång per 
vecka. 44 % jobbar i programmet någon gång per månad, 31 % använder 
programmet endast när hen måste och 19 % använder sig aldrig av programmet.  
 

 
 

Majoriteten av respondenterna anser att deras erfarenhet av Geosecma Webb är 
ganska låg eller ingen alls. Endast 6 % av de svarande anser att hens erfarenhet är 
ganska hög.  
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Även här känner majoriteten av respondenterna att de i ganska låg grad eller inte 
alls känner sig bekväma att arbeta i Geosecma Webb, vilket kan bero på att många 
av respondenterna sällan arbetar i programmet eller att de inte förstår hur 
programmet fungerar. 

Öppen fråga 

Om du inte känner dig bekväm med att arbeta i Geosecma Webb, vad tror du det 
beror på?  
Genomgripande svarade respondenterna att de inte förstår hur programmet 
fungerar, de vet inte vilka funktioner och verktyg som finns samt att programmet 
inte är tillräckligt självklart och användarvänligt att de på egen hand kan lista ut hur 
det fungerar. Respondenterna svarade även att de anser att programmet är 
omodernt samt att de använder det så sällan att de hinner glömma bort hur man gör 
mellan gångerna.  
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56 % av respondenterna anser att de i mycket hög grad skulle dra nytta av en 
användarguide och 31 % svarade i ganska hög grad. 13 % svarade i ganska låg 
grad. Eftersom ingen av respondenterna svarade inte alls visar det att samtliga av 
de tillfrågade ser ett behov av en användarguide med grundläggande information 
om Geosecma Webb.  
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Denna fråga valde jag att ha med eftersom jag från början inte visste hur stor 
erfarenhet respondenterna har av programmet och därför ville veta om de trodde 
nya användare skulle dra nytta av en användarguide. Resultaten av frågan visar 
liknande resultat som tidigare fråga, då majoriteten anser att nya användare skulle 
dra nytta av en användarguide.  

Öppen fråga 

Tycker du att det saknas informationsmaterial om Geosecma Webb? Förklara 
varför/varför inte.  
Majoriteten av respondenterna anser att det saknas informationsmaterial om 
programmet. En av respondenterna svarade att hen anser att det inte saknas 
eftersom det redan finns ett hjälpavsnitt i programmet. 

Öppen fråga 

Vad tror du skulle underlätta användning av Geosecma Webb för nya användare?  
Respondenterna tror att ett informationsmaterial med instruktioner skulle underlätta 
användningen av programmet för nya användare. De svarar bland annat att en 
guide som beskriver funktioner, hur man startar programmet samt vart man kan 
vända sig när man kör fast skulle underlätta. 
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Samtliga av respondenterna anser att det mer eller mindre är viktigt att det finns en 
användarguide när de ska lära sig ett nytt system.   

Öppen fråga 

När väljer du att läsa en användarguide? 
Majoriteten av respondenterna svarade att de väljer att läsa en användarguide när 
de inte förstår programmet och inte kan lista ut hur man gör på egen hand.  
 

Öppen fråga 

Vilken information tycker du ska finnas med i en användarguide? 
Respondenterna anser att en användarguide ska innehålla främst grundläggande 
information om funktioner men även mer djupgående information. Det är viktigt att 
man vet hur man kommer igång samt att man vet vart man kan vända sig om man 
fastnat. Informationen ska vara kortfattad i form av instruktioner, innehålla bilder 
och vara korrekt.  
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94 % av respondenterna anser att en användarguide ska vara lätt att navigera sig i, 
den ska innehålla steg-för-steg-instruktioner med text och bild, en tydlig 
innehållsförteckning och informativa rubriker. 63 % anser att användarguiden ska 
fungera som ett uppslagsverk. 
 
Öppen fråga 

Om du svarade annat på ovanstående fråga, förklara gärna dina andra exempel 
här. 
Under denna fråga svarade 2 (13 %) av respondenterna. Respondenterna anser att 
en användarguide ska vara enkel och strukturen ska vara överskådlig. Den ska 
innehålla korta stycken med text och många bilder.  

Se fullständigt resultat i Bilaga 2: Enkätresultatet av öppna frågor. 
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Sammanfattning 
Majoriteten av respondenterna anser att det finns ett behov av grundläggande 
information om Geosecma Webb. Utifrån enkäten kan man även dra slutsatsen att 
programmet i sig upplevs som svårt och inte helt självklart då många svarade att de 
inte förstår sig på programmet, vilken kan vara en orsak till att det är så pass få som 
använder det.  

Respondenterna ansåg även att en användarguide ska innehålla följande: 

o Grundläggande och kortfattad information i form av steg-för-
steg-instruktioner.  

o En tydlig innehållsförteckning med informativa rubriker.  
o Den ska vara lätt att navigera sig i. 
o Den ska fungera som ett uppslagsverk.  
o Text och bilder.  

En kommentar som förvånade mig var att det redan finns hjälpavsnitt i programmet 
då jag fått information om att det inte finns något tidigare informationsmaterial om 
Geosecma Webb. Då det endast var 1 av de 16 som kommenterade detta kan jag 
dock dra slutsatsen att det finns ett behov av ett nytt informationsmaterial då det 
befintliga informationsmaterialet inte fungerar som det är tänkt.  

Utprovning 
Fyra av fem respondenter klarade uppgifterna utan större problem. En av fem 
respondenter stötte på större problem när hen valde att inte läsa instruktionerna. 
När respondenten insåg att det var för svårt läste hen instruktionerna och klarade 
uppgifterna utan några svårigheter.   

Respondenterna ansåg att användarguiden: 

o hade ett tydligt upplägg 
o var överskådlig 
o innehöll en informativ innehållsförteckning 
o utgick från en lagom förkunskapsnivå 
o gav dem den information de behövde för att utföra uppgifterna. 

Följande problem stötte respondenterna på under observationen: 

o Tre av fem respondenter valde fel verktyg när de skulle mäta yta och 
omkrets. 
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o Två av fem respondenter kände sig osäkra på vilket resultat de skulle välja 
när de sökte efter fastigheten Värjan 9.  

Respondenterna förklarade att de trodde att instruktionerna för att mäta yta och 
omkrets började högst upp på sidan, när det i självaverket var fortsättningen på 
instruktionerna för att mäta avstånd. Respondenterna missade rubriken för att mäta 
yta och omkrets som fanns längre ner på sidan. 

Respondenterna gav följande förbättringsförslag: 

o Större skärmbilder så att texten i bilden går att läsa bättre. 
o Flera markeringar i bilderna så att man vet vart i bilden man ska titta, 

exempelvis pilar. 
o Varje avsnitt ska börja på en ny sida.  

Se fullständigt resultat i Bilaga 3: Utprovning. 
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Designprocessen 

Här presenteras kortfattat designprocessen, det vill säga, hur min arbetsgång sett 
ut från behov till färdig gestaltning.  

Designprocessen i denna stuide har innefattat sex steg som kan ses i figur 1. Det 
har skett iterering mellan dessa steg, processen har alltså inte varit helt linjär.  

 

Figur 1. Min designprocess. 

Första steget, definiera, har handlat om att definiera målgruppen, syfte och mål 
med gestaltningen. Detta följt av research i form av en enkätundersökning för att 
kartlägga vilken information gestaltningen ska innehålla. Research har även 
handlat mycket om att sätta sig in i programmet Geosecma Webb då jag själv inte 
hade någon tidigare kunskap om programmet. 

När målgruppen defienerats samt med hjälp av enkätresultatet som bland annat 
visade vilken information respondenterna ansåg att användarguiden skulle 
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innehålla, började jag med idéarbetet. Utifrån teorier och tidigare forskning gjorde 
jag en enkel skiss över strukturen i InDesign, se figur 2. Jag hade även en idé om 
att jag ville använda mig av färgkodning i gestaltningen samt flikar för att 
underlätta för användarna i navigeringen.  

Arbetet med gestatlningen påbörjades och jag valde sedan att utföra en utprovning 
på mitt gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget bearbetates utifrån resultatet av 
utprovningen och en slutgiltig gestaltning togs fram.  

 

 

Figur 2. Skiss över strukturen. 
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Gestaltning 

I denna del redogör jag för min gestaltning och de designval som gjorts.  

Min gestaltning är en användarguide med grundläggande information om 
Geosecma Webbs verktyg i form av instruktioner. Användarguiden är i tryckt A4 
format med tillhörande flikar i färgkodning.  

Designval 
Teorier och tidigare forskning, samt empiri utifrån mina metoder ligger som grund 
för användarguidens information och dess utformning. Jag kommer nedan 
presentera de designval som jag tagit vid utformningen av min användarguide.  

Informationsurval 
När det kommer till teknikinformation är det enligt Ask (2012 s. 16) viktigt att 
tänka på användarnas behov. Även Robinson (2009 s. 40) menar att det är viktigt 
att gå tillbaka och fundera på vilka frågor som nya användare kan tänkas ha. Med 
detta i åtanke samt med hjälp av resultatet från enkätundersökningen som bland 
annat visade att respondenterna ansåg att en användarguide ska innehålla 
grundläggande information, gjorde jag mitt informationsurval för användarguiden.   

Dispositionen av informationen är uppdelad i tre huvudområden: 

o Kom igång. 
o Funktioner. 
o Support.  

Användaren möts först av en tydlig innehållsförteckning, följt av en kortare 
introduktion som informerar om vad Geosecma Webb är och hur det kan användas 
i kommunen. Sedan beskrivs de mest grundläggande funktionerna och verktygen 
programmet erbjuder. Enkätundersökning visade att respondenterna ansåg att det är 
viktigt att man vet vart man kan vända sig om man kör fast, därför avslutats 
användarguiden med information om vart man kan vända sig för hjälp.  

Jag skapade två mindmaps över huvudområdena Kom igång och Funktioner med 
de avsnitt guiden skulle innehålla, se figur 3 och 4.  
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Figur 3. Mindmap över huvudområdet Kom igång. 

 
Figur 4. Mindmap över huvudområdet Funktioner. 
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Text och tilltal 
Jag har valt att skriva med du-tilltal i användarguiden. Detta för att fånga in och 
engagera användaren. Språket och textens ton är allmän och bör därför inte 
upplevas som svår för nya användare. Jag har även undvikit att använda svåra 
begrepp.  

För att engagera användaren ytterligare har jag använt en verbform som uppmanar 
till handling samt skrivit instruktionerna från användarens perspektiv. Ask (2012) 
menar att det är viktigt att skriva instruktioner på det sätt som användaren kommer 
utföra dem.  

Vid text och tilltal har jag följt följande skrivråd: 

o Jag har skrivit instruktioner med sju steg plus minus två steg (Ask 2012 s. 
63). 

o Jag har skrivit steg-för-steg-instruktioner i kombination med skärmbilder 
(Novick & Ward 2006).  

o Jag har använt en verbform som uppmanar till handling (Ask 2012 s. 91; 
Bilijleven, Jansen & Van der Meij 2003 s. 169-270; Delin 2000 s. 59). 

o Jag har skrivit aktiva satser (Ask 2012 s. 90; DuBay 2004 s. 3). 
o Jag har skrivit i nutid (Ask 2012 s. 91).  
o Jag har använt du-tilltal (Ask 2012 s. 90-91). 
o Jag har använt korta meningar och ord (Pettersson 2012 s. 102-103). 

Se figur 5 för designval gällande text och tilltal. 
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Figur 5. Designval gällande text och tilltal. 
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Visuell information 
Användarguiden har en enkel och konsekvent formgivning där skärmbilderna är 
placerade till vänster och tillhörande text till höger. Visuella element som har 
använts i formgivningen är bland annat punktlistor, numrerande steg och 
paratexter. Markeringar i texten förekommer genom fet stil, samt pilar i 
skärmbilderna för att tydliggöra vart i skärmbilden användaren ska titta.   

Vid visuell information har jag följt följande råd: 

o Jag har använt grafiska element, som punktlistor och numrerande steg 
(DuBay 2004 s. 2). 

o Jag har delat upp informationen i mindre stycken och delar (Ask 2012 s. 17; 
Schriver 2013 s. 289-390) 

o Jag har skapat en tydlig innehållsförteckning (Ask 2012 s. 18). 
o Jag har använt paratexter (Ask 2012 s. 79; Melin 2011 s. 35). 
o Jag har skapat luft på sidorna (Ask 2012 s. 76). 
o Jag har använt mig av färgkodning och flikar för att underlätta orientering 

och navigering i användarguiden. 

Eftersom Eskilstuna kommun har en grafisk profil har jag följt den gällande 
typsnitt och val av färger. Typsnitt som används är:  

o Museo på huvudrubriker. 
o Museo Sans på mellanrubriker och brödtext. 

Se figur 6 och 7 för designval gällande visuell information. 
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Figur 6. Designval gällande visuell information. 



	 40	

 

Figur 7. Designval gällande visuell information. 
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Text och bild i samverkan 
Dual coding, som innebär att text och bild samverkar, gör det enklare för 
mottagaren att komma ihåg innehållet (Schriver 2013 s. 389). Jag har därför valt att 
använda mig av skärmbilder för att visualisera programmet för användaren samt 
för att användaren lättare ska känna igen sig när hen arbetar i programmet. Jag har 
även i vissa fall använt skärmbilder som fokuserar på att visa särskilda objekt i 
syfte för att öka skärmbildens läsbarhet samt för att öka tydligheten om var i bilden 
användaren ska titta.  

Användarguiden är uppdelad i två spalter där skärmbilden är placerad till vänster 
och tillhörande text till höger.    

Vid text och bild i samverkan har jag följt följande råd: 

o Jag har presenterat skärmbilderna sida vid sida med instruktionerna (Van 
der Meij 2000 s. 294). 

o Jag har använt en höger till vänster läsordning (Van der Meij 2000 s. 294). 
o Jag har använt skärmbilder som presenterar särskilda objekt i ett större 

sammanhang (Blijleven, Jansen & Van der Meij 2003 s. 169-170).  

Se figur 8 för designval gällande text och bild i samverkan.  
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Figur 8. Designval gällande text och bild i samverkan. 
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Revideringar efter utprovning 
Utifrån resultatet av utprovningen gjorde jag följande revideringar i gestaltningen: 

o Jag lade till flera markeringar i skärmbilderna i form av pilar för att 
användarna lättare ska förstå vad det är i bilden som är relevant. 

o Jag förstorade skärmbilderna genom att zooma in mer i bilden. Detta för att 
öka läsbarheten i bilden.  

o Jag flyttade om i strukturen. De avsnitt som innehåller flera steg i form av 
instruktioner börjar på en ny sida. Detta för att minska antalet fel då tre av 
fem respondenter missade rubriken som fanns längre ner på sidan vid 
utprovningen.  

o Jag ändrade namn på huvudområdet Funktioner till Verktyg då jag ansåg att 
det passade bättre. 

Se figur 9 för gestaltning före utprovning jämfört med gestaltning efter utprovning.  
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Figur 9. Gestaltning före utprovning jämfört med gestaltning efter revideringar. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har jag utformat en användarguide utifrån teorier och empiri, 
samt gjort revideringar utifrån resultatet av utprovningen. Jag har skrivit aktiva 
satser för att uppmana och aktivera användaren samt skapat en tydlig 
innehållsförteckning med informativa rubriker för att användaren lätt ska hitta det 
hen letar efter. Jag har även använt mig av skärmbilder för att användaren ska 
känna igen sig när hen arbetar i programmet samt utformat användarguiden så att 
informationen är lättöverskådlig.  
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Slutsats och diskussion  

I den här delen diskuteras den färdiga gestaltningen och vad som hade kunna 
gjorts annorlunda. Arbetets slutsats redovisas även här. 

Syftet med studien har varit att undersöka hur en användarguide bör utformas för 
att underlätta för nya användare av ett verksamhetssystem. Syftet har också varit att 
gestalta information så att målgruppen kan arbeta i programmet självständigt och 
på ett effektivt sätt. Forskningsfrågan jag ställde i denna studie var:  
”Hur kan man med hjälp av teknikinformation i kombination med text och bild i 
samverkan utforma en användarguide?” 

En enkätundersökning skickades ut till 21 stycken Geosecma Webb användare i 
syfte för att undersöka hur användarvänligt respondenterna ansåg Geosecma Webb 
är samt vilken information respondenterna anser en användarguide ska innehålla. 
Resultatet av enkätundersökningen visade att majoriteten ansåg att det saknades 
grundläggande information om Geosecma Webb samt att en användarguide ska 
innehålla kortfattad information i form av steg-för-steg-instruktioner. De ansåg 
också att en användarguide ska vara lättnavigerad och fungera som ett 
uppslagsverk samt att den ska innehålla både text och bilder.  

Något som kan diskuteras i denna studie är mitt val av att inte genomföra en 
observation följt av en kvalitativ intervju som från början var planerat. Detta hade 
varit önskvärt för att få information kring hur målgruppen beter sig och integrerar 
med programmet utan ett informationsmaterial, var problem uppstår samt vilken 
information målgruppen är behov av gällande Geosecma Webb. Detta var ett val 
som gjordes på grund av de rådande förutsättningarna och är även något som 
eventuellt hade kunnat bidra till ett annat slutresultat. Jag kan dock utifrån 
resultatet av enkätundersökningen dra slutsatsen att målgruppen är behov av ett 
informationsmaterial med grundläggande information då majoriteten ansåg att det 
saknas material med grundläggande information. Jag kan även utifrån utprovningen 
av gestaltningen då en observation utfördes dra slutsatsen att samtliga respondenter 
ansåg att programmet var för avancerat för att kunna lista ut hur man gör på egen 
hand, och fann därför mycket stöd i min gestaltning vid utförandet av uppgifterna.  

En utprovning av gestaltningsförslaget utfördes i form av en observation följt av en 
kort intervju. Resultatet av utprovningen visade att respondenterna ansåg att 
gestaltningsförslaget hade ett tydligt upplägg, var överskådlig, innehöll en 
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informativ innehållsförteckning, utgick från en lagom förkunskapsnivå samt gav 
dem den information de behövde för att utföra uppgifterna. De förbättringsförslag 
respondenterna gav var att de önskade flera markeringar i skärmbilderna, större 
skärmbilder och att varje avsnitt ska börja på en ny sida. Som tidigare nämnt fann 
respondenterna mycket stöd i gestaltningsförslaget vid utförandet av uppgifterna.  

Slutsatser 
Slutsatser jag har dragit utifrån teorier och metoder har varit: 

o Guiden ska vara lättnavigerad och innehålla informativa rubriker som 
hjälper användaren att snabbt hitta det hen söker. 

o Skriv instruktioner på det sätt som användarna kommer utföra uppgifterna 
tillsammans med ett aktivt språk. Detta engagerar och uppmanar användarna 
till handling. 

o Visualisera informationen för att användaren lättare ska känna igen sig när 
hen arbetar i programmet. 

o Samverkan mellan text och bild underlättar för användaren och gör det 
enklare för användaren att komma ihåg innehållet. 

o Använd en höger till vänster läsordning. 
o Använd korta och konkreta ord.  

Förslag på vidare forskning 
En intressant vinkel som hade kunna styra det slutgiltiga resultatet är att få en 
inblick kring de kognitiva aspekterna och hur inlärning och minne påverkas av 
läsning på skärm jämfört med läsning på utskrivet material. Detta var något jag 
valde att inte redovisa några teorier om och är troligtvis något som hade kunnat 
bidra med nya perspektiv och eventuellt ett annat slutresultat av gestaltningen. 
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Figurförteckning 
Figur 1. Min designprocess. 

Figur 2. Skiss över strukturen. 

Figur 3. Mindmap över huvudområdet Kom igång. 

Figur 4. Mindmap över huvudområdet Funktioner. 

Figur 5. Designval gällande ord och tilltal. 

Figur 6. Designval gällande visuell information. 

Figur 7. Designval gällande visuell information. 

Figur 8. Designval gällande text och bild i samverkan. 

Figur 9. Gestaltning före utprovning jämfört med gestaltning efter revideringar. 
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Bilaga 1: Samtyckesformulär 

Samtycke	till	deltagande	i	forskningsstudie	

Nedan	ger	du	ditt	samtycke	till	att	delta	i	den	studie	där	jag	undersöker	hur	man	med	hjälp	
av	teknikinformation	i	kombination	med	text	och	bild	i	samverkan	kan	utforma	
användarguide	som	är	tillgänglig	för	målgruppen.	Läs	igenom	detta	noggrant	och	ge	ditt	
medgivande	genom	att	skriva	under	med	din	namnteckning	längst	ner.		

Bakgrund	och	syfte	
Jag	heter	Emelie	Pettersson	och	studerar	Informationsdesign	med	inriktning	Textdesign	på	
Mälardalens	Högskola.	I	utbildningen	ingår	det	att	genomföra	en	studie	som	kommer	att	
presenteras	i	en	skriftlig	rapport	och	ett	gestaltningsförslag.		

Syftet	med	studien	är	att	undersöka	hur	textdesign	kan	bidra	till	en	tillgänglig	
användarguide	om	Geosecma	Webb	som	användarna	finner	läsbar	och	läsvärd.	
Användarguiden	ska	öka	förståelsen	av	hur	användarna	kan	använda	sig	av	Geosecma	
Webb	samt	hur	de	söker	efter	information	som	är	nödvändig	i	deras	arbete.		

I	denna	studie	ska	en	utprovning	göras	på	det	gestaltningsförslag	som	tagits	fram	för	att	
undersöka	om	användarguiden	uppfyller	informationssyftet,	vad	som	fungerar	och	vad	
som	behöver	förbättras.	

Hur	går	utprovningen	till?	
Utprovningen	kommer	utföras	genom	en	observation	med	think-aloud	protocols.	
Observation	med	think-aloud	protocols	är	en	metod	som	går	ut	på	att	du	får	utföra	en	
arbetsuppgift	samtidigt	som	du	verbaliserar	dina	tankar	högt.	Observationen	kommer	
följas	upp	av	några	frågor	angående	upplevelsen	av	användarguiden	och	dess	innehåll.		

Det	som	är	viktigt	att	komma	ihåg	är	att	utprovningen	inte	går	ut	på	att	testa	dig,	utan	
utprovningen	går	ut	på	att	testa	användarguiden.	

Sekretess	och	frivillighet	
Observationen	kommer	att	spelas	in	och	behandlas	konfidentiellt	vilket	betyder	att	
observationen	kommer	avidentifieras.	Din	medverkan	är	frivillig	och	du	kan	när	som	helst	
avbryta	utan	särskild	förklarning.		
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Hur	får	jag	information	om	studiens	resultat?	
Som	tidigare	nämnt	kommer	studien	resultera	i	en	skriftlig	rapport.	Godkänd	rapport	
kommer	att	publiceras	offentligt	på	Digitala	Vetenskapliga	Arkivet	(DiVA).		

Kontaktuppgifter	
Emelie	Pettersson	
Mejl:	epn14006@student.mdh.se		
Mobil:	073*******	
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Informerat	samtycke	

• Jag	bekräftar	att	jag	fått	den	skriftliga	samt	muntliga	informationen	om	
forskningsstudien.	

• Jag	har	tagit	del	av	informationen	kring	studien	och	är	medveten	om	hur	
den	kommer	att	gå	till.	

• Jag	har	fått	tillfälle	att	få	mina	frågor	angående	studien	besvarade	innan	
den	påbörjas	och	vet	vem	jag	ska	vända	mig	till	med	frågor.		

• Jag	ger	mitt	samtycke	till	att	delta	i	studien	och	vet	att	mitt	deltagande	är	helt	
frivilligt	och	anonymt.	

• Jag	är	medveten	om	att	jag	när	som	helst	och	utan	förklarning	kan	avsluta	
mitt	deltagande.	

	

	

…………………..…….……………																	……………….………..….………..																	…………………….……...………..	
Datum	 	 								Namnunderskrift	 																					Namnförtydligande	
	 	 											

	

	

Undertecknad	har	gått	igenom	och	förklarat	studiens	syfte	för	ovanstående	
deltagare	samt	erhållit	deltagarens	samtycke.	Deltagande	har	även	fått	en	kopia	
av	forskningsinformationen.	

	

	

…………………..…….……………																	……………….………..….………..																		…………………….……...………..	
Datum	 	 								Undersökarens	namnteckning									Namnförtydligande	
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Bilaga 2: Enkätresultat av öppna frågor 

 
Om du inte känner dig bekväm med att arbeta i Geosecma Webb, vad tror du det 
beror på?  

1. Har det inte på min dator, får ”låna” till speciella jobb. 

2. Kan inte svara då jag inte vet. 

3. Jag använder det för sällan, inte ens en gång i månaden. 

4. – 

5. Ej intuitivt, mycket omodernt. 

6. Aldrig använt Geosecma Webb. 

7. Det beror mest på ovana. Jag behöver använda det mer för att öva upp mig! 

8. Förstår inte programmets funktioner. 

9. Arbetar så sällan i programmet, hinner glömma bort hur man gör mellan 
gångerna. 

10. Det beror nog på att jag inte förstår hur man gör och vad som är möjligt att 
göra. Programmet är inte tillräckligt självklart för att man ska kunna lista ut 
det själv. 

11. Förstår inte vad som är möjligt. 

12. Programmet är omodernt, inte alls logiskt. 

13. Förstår inte systemet. 

14. Undviker det för det inte ”fungerar”, det tar för mycket tid från mitt arbete 
att sitta och försöka lista ut hur man gör. 

15. – 

16. För det inte finns någon beskrivning på hur man göra. Vet knappt hur man 
startar det! 
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Tycker du att det saknas informationsmaterial om Geosecma Webb? Förklara 
varför/varför inte. 

1. Ja det saknas (eller jag har i varje fall inte sett det). 

2. Kan inte svara då jag inte vet. 

3. Jag vet inte, då jag inte letat information. 

4. Kollegor har förklarat hur jag ska använda Geosecma så jag personligen 
behöver inte veta mer. Dessutom finns redan ett hjälpavsnitt i programmet. 

5. Hur startar man? HUR gör man för att söka? 

6. Har aldrig sökt info om Geosecma Webb. 

7. Min uppfattning är att det saknas. Har gått en kort kurs för länge sedan. 

8. Jag tycker att det saknas informationsmaterial, speciellt när programmet 
inte är självklart så behöver man en introduktion av något slag. 

9. Ja, jag tycker att det saknas. Det skulle underlätta och effektivisera ens 
arbete att ha ett informationsmaterial.  

10. Ja, det saknas eftersom programmet inte är självklart eller förklarar hur man 
ska göra. 

11. Det saknas eftersom det inte går att förstå programmet.  

12. Det saknas eftersom programmet inte förklarar hur man ska göra. 

13. Ja, det saknas. 

14. Det saknas eftersom programmen inte är självförklarande. 

15. Det saknas eftersom det inte finns något idag.  

16. Saknas! 

Vad tror du skulle underlätta användningen av Geosecma Webb för nya 
användare? 

1. Att det finns informationsmaterial. 

2. Att det är enkelt och användarvänligt, att användaren förstår hur den ska 
göra utan en lathund. 
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3. En introduktion av något slag och att lätt kunna hitta information om var 
man ska lära sig mer. 

4. Att någon kan förklara hur användaren ska använda Geosecma eller så 
borde det finnas enkla verktygstips inbyggda i programmet. 

5. Menyn till vänster till exempel! 

6. Vet ej. 

7. Berätta hur jag använder programmet samt svara på frågor om de kör fast. 

8. Någon form av introduktion, antingen en kurs eller en guide. 

9. Att det fanns ett informationsmaterial. 

10. Information om funktioner. 

11. En introduktion av något slag, samt ett material man kan gå tillbaka och 
kolla i. 

12. Att det fanns en guide. 

13. Som ny användare tror jag att ett informationsmaterial skulle vara lämpligt. 
En guide.  

14. Guide. 

15. Att det fanns instruktioner samt att man visste vart man kan hitta dom. 

16. En guide som beskriver vilka funktioner som finns samt hur man startar 
programmet. 

När väljer du att läsa en användarguide? 

1. Att den är enkel att förstå. 

2. Att jag vill lära mig finesser, djupare kunskap. Grundläggande instruktioner 
ska inte behövas utan användaren ska förstå ändå. 

3. När saker inte är självklara eller om jag behöver lära mig en viss funktion 
som kräver mer än att jag bara testar lite själv. 

4. Läser endast om jag inte förstår programmet på annat sätt. 

5. Om den är korrekt. 

6. Om jag inte vet hur jag ska göra. 
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7. Vid kunskapsbrist, då jag ska använda programmet men har glömt hur man 
gör. 

8. När jag inte förstår funktioner eller hur jag ska göra. 

9. När jag inte kommer ihåg hur jag ska göra eller när jag inte kan lista ut det 
på egen hand.  

10. När jag inte förstår. 

11. När jag inte kommer ihåg hur man ska göra eller när jag inte förstår. 

12. När programmet man arbetar i är oförståeligt. 

13. När jag inte förstår, när jag vill lära mig vad som är möjligt. 

14. När programmet inte är självförklarande som i detta fall. När jag stöter på 
problem som jag inte vet hur jag ska lösa själv utan behöver hjälp. 

15. När jag fastnat och inte kan lista ut hur man gör. 

16. När jag inte förstår hur man ska göra. 

Vilken information tycker du ska finnas med i en användarguide? 

1. Hur man hittar basala funktioner i programmet. 

2. Se ovan. 

3. Allt som inte är väldigt lätt (medveten om att det skiljer mellan användare). 

4. Den ska vara kortfattad, strukturerad och innehålla bilder. Det ska finnas en 
kort beskrivning av programmet och vad det används till. Därefter steg-för-
steg-instruktioner hur användarna utför några grundläggande 
arbetsmoment. 

5. Starta såhär, vänd dig hit om det inte fungerar. 

6. Hur du kommer igång 

7. Allt grundläggande. 

8. Både grundläggande information och information som går in mer på djupet. 

9. Information om funktioner osv. 

10. Funktioner, vad som är möjligt. 
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11. Grundläggande och information som går in mer på djupet.  

12. Det ska finnas beskrivande information som är lättförståelig. Den ska 
innehålla bilder så man vet om man är på rätt väg. 

13. Instruktioner, korta istället för massa text. Hur man startar. 

14. Allt. Alla funktioner, vad som går att göra. 

15. Hur man gör, steg för steg. 

16. Hur man kommer igång, vilka funktioner som finns, vad som går att göra 
och vart man kan vända sig om man har fastnat. 

Om du svarade Annat på frågor 13, förklara gärna dina andra exempel här. 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

7. – 

8. – 

9. – 

10. – 

11. – 

12. Den ska vara enkel, strukturen överskådlig. Den ska innehålla en BRA 
innehållsförteckning. Korta stycken med text för man orkar inte läsa för 
mycket. Det ska gå snabbt. 

13. – 

14. Det ska vara korta texter och många bilder. 

15. – 

16. – 
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Bilaga 3: Utprovning 

Utprovningen bestod av fyra uppgifter samt en intervju. Uppgifterna 
respondenterna skulle utföra var:  

Uppgift 1 

1. Starta och logga in på Geosecma Webb. 

2. Välj modul Anläggningsprojekt. 

Uppgift 2 

1. Sök efter fastigheten Värjan 9 och visa den i kartan. 

2. Mät fastighetens yta och omkrets. 

Uppgift 3 

1. Leta reda på Fristadstorget i kartan. 

2. Skapa ett personligt bokmärke för Fristadstorget. 

Uppgift 4 

1. Sök efter Tunavallen. 

2. Skissa en cirkel i mitten av Tunavallen.  

3. Ändra cirkelns opacitet.  

Respondent 1 
Erfarenhet av Geosecma Webb: Ingen tidigare erfarenhet. 

Observation 
Uppgift 1 

1. Respondenten startar och loggar in på Geosecma Webb utan problem. 

2. Respondenten väljer rätt modul. 

Uppgift 2 
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1. Respondenten söker efter rätt fastighet utan problem. Upplever 
respondenten något osäker när hen får upp resultatet av sökningen och ska 
välja mer-knapp. ”Vilken mer ska jag välja?”. Förklarar att alla 
sökresultatet visar samma fastighet och att det är adresserna som skiljer, i 
detta fall spelar det ingen roll vilken hen väljer.  

2. Respondenten mäter fastighetens yta och omkrets utan problem. 

Uppgift 3 

1. Respondenten hittar Fristadstorget utan problem. 

2. Respondenten skapar ett personligt bokmärke utan problem. 

Uppgift 4 

1. Respondenten söker efter Tunavallen samt visar Tunavallen i kartan utan 
problem. 

2. Respondenten skissar en cirkel utan problem. 

3. Respondenten ändrar cirkelns opacitet utan problem.   

Intervjusvar 
Vad tycker du om instruktionerna? Vad var bra, vad var mindre bra? Första 
intryck. 

– Det är bra att instruktionerna är korta och att det är en mening åt gången. Det är 
lättare att följa med då. 

Upplever du att du fick den information du behövde för att utföra 
arbetsuppgifterna? Om inte, vad saknades? 

– Ja, jag fick den information som jag behövde för att utföra arbetsuppgifterna. Om 
det var något som var oklart var det snarare i programmet. 

Upplever du att instruktionerna utgick från en lagom nivå?  

– Ja, det upplever jag. Instruktionerna förstod jag. Som sagt, var det något som var 
oklart var det snarare programmet.  

Respondent 2 
Erfarenhet av Geosecma Webb: Ingen tidigare erfarenhet. 
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Observation 
Uppgift 1 

1. Respondenten startar och loggar in på Geosecma Webb utan problem. 

2. Respondenten väljer rätt modul. 

Uppgift 2 

1. Respondenten söker efter rätt fastighet utan problem.  

2. Respondenten väljer först fel verktyg och mäter avstånd istället för yta och 
omkrets. Informerar respondenten om detta och hen gör om.  

Uppgift 3 

1. Respondenten hittar Fristadstorget utan problem. 

2. Respondenten skapar ett personligt bokmärke utan problem. 

Uppgift 4 

1. Respondenten söker efter Tunavallen samt visar Tunavallen i kartan utan 
problem. 

2. Respondenten skissar en cirkel utan problem. 

3. Respondenten ändrar cirkelns opacitet utan problem.   

Intervjusvar 
Vad tycker du om instruktionerna? Vad var bra, vad var mindre bra? Första 
intryck. 

– Bra och tydligt upplägg. Ordningen var bra. Det var även bra med bilder eftersom 
det underlättar. 

Upplever du att du fick den information du behövde för att utföra 
arbetsuppgifterna? Om inte, vad saknades? 

– Ja, det tycker jag att jag fick.  

Upplever du att instruktionerna utgick från en lagom nivå?  

– Ja, absolut. Har inte arbetat med Geosecma innan. Tycker det gick bra med 
instruktionerna.  
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Respondent 3  
Erfarenhet av Geosecma Webb: Ingen tidigare erfarenhet. 

Observation 
Uppgift 1 

1. Respondenten startar och loggar in på Geosecma Webb utan problem. 

2. Respondenten väljer rätt modul. 

Uppgift 2 

1. Respondenten söker efter rätt fastighet utan problem. Uppstår problem när 
respondenten ska visa fastigheten i kartan då hen väljer att inte läsa 
instruktionerna utan testa på egen hand först. Går bra när respondenten 
väljer att läsa instruktionerna.  

2. Problem uppstår när respondenten ska mäta fastighetens yta och omkrets 
eftersom hen väljer att inte läsa instruktionerna. Går bra när respondenten 
väljer att läsa instruktionerna.  

Uppgift 3 

1. Respondenten hittar Fristadstorget utan problem. 

2. Respondenten kommer bort från uppgiften och instruktionerna. Väljer 
andra verktyg vilket resulterade i att uppgiften inte kunde utföras. 
Respondenten klarar uppgiften utan problem när hen väljer att läsa 
instruktionerna. 

Uppgift 4 

1. Respondenten söker efter Tunavallen samt visar Tunavallen i kartan 
utan problem. 

2. Problem uppstår när respondenten ska skissa en cirkel eftersom hen 
väljer att inte läsa instruktionerna. Går bra när respondenten väljer att 
läsa instruktionerna. 

3. Respondenten kommer bort från uppgiften och instruktionerna. 
Respondenten löser uppgiften utan problem när hen läser 
instruktionerna.  
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Intervjusvar 
Vad tycker du om instruktionerna? Vad var bra, vad var mindre bra? Första 
intryck. 

– De hjälpte, skulle inte klara uppgifterna utan instruktionerna. Upplägget och 
instruktionerna var bra. Bilderna var något små, svårt att se vad det stod.  

Upplever du att du fick den information du behövde för att utföra 
arbetsuppgifterna? Om inte, vad saknades? 

– Det fattades information i programmet. Skulle vilja att en ruta kom upp i 
programmet som talade om hur man ska göra, om man gör fel och så vidare.  

Upplever du att instruktionerna utgick från en lagom nivå?  

– Ja. 

Respondent 4 
Erfarenhet av Geosecma Webb: Ingen tidigare erfarenhet. 

Observation 
Uppgift 1 

1. Respondenten startar och loggar in på Geosecma Webb utan problem. 

2. Respondenten väljer rätt modul. 

Uppgift 2 

1. Respondenten söker efter rätt fastighet utan problem.  

2. Respondenten läser först de instruktioner som tillhör rubriken Mäta 
avstånd. Respondenten ger som förslag att varje rubrik ska starta på egen 
sida för att minska risken för att man läser fel avsnitt. När respondenten 
läser de instruktionerna för rätt avsnitt mäter hen fastighetens yta och 
omkrets utan problem. 

Uppgift 3 

1. Respondenten hittar Fristadstorget utan problem. 

2. Respondenten skapar ett personligt bokmärke utan problem. 
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Uppgift 4 

4. Respondenten söker efter Tunavallen samt visar Tunavallen i kartan utan 
problem. 

5. Respondenten skissar en cirkel utan problem. 

6. Respondenten ändrar cirkelns opacitet utan problem.   

Intervjusvar 
Vad tycker du om instruktionerna? Vad var bra, vad var mindre bra? Första 
intryck. 

– Instruktionerna var bra. Guiden är överskådlig och bra. 

Upplever du att du fick den information du behövde för att utföra 
arbetsuppgifterna? Om inte, vad saknades? 

– Det var bra. Rubriken kanske ska vara överst på sidan.   

Upplever du att instruktionerna utgick från en lagom nivå?  

– Ja, det tycker jag. 

Respondent 5 
Erfarenhet av Geosecma Webb: Ingen tidigare erfarenhet. 

Observation 
Uppgift 1 

1. Respondenten startar och loggar in på Geosecma Webb utan problem. 

2. Respondenten väljer rätt modul. 

Uppgift 2 

1. Respondenten söker efter rätt fastighet utan problem. Respondenten nämner 
att hen är osäker på vilket resultat hen ska välja i tabellet. Förklarar att alla 
sökresultatet visar samma fastighet och att det är adresserna som skiljer, i 
detta fall spelar det ingen roll vilken hen väljer. 
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2. Respondenten väljer först fel verktyg och mäter avstånd istället för yta och 
omkrets. Informerar respondenten om detta och hen gör om.  

Uppgift 3 

1. Respondenten hittar Fristadstorget utan problem. 

2. Respondenten skapar ett personligt bokmärke utan problem. Respondenten 
känner sig dock något osäker om hen gjort rätt då hen inte markerat något i 
kartan. Informerar respondenten om att man inte behöver markera något i 
kartan.  

Uppgift 4 

1. Respondenten söker efter Tunavallen samt visar Tunavallen i kartan utan 
problem. 

2. Respondenten skissar en cirkel utan problem. 

3. Respondenten ändrar cirkelns opacitet. Respondenten känner sig osäker på 
vilket av kugghjulen som ska väljas. 

Intervjusvar 
Vad tycker du om instruktionerna? Vad var bra, vad var mindre bra? Första 
intryck. 

– Bra innehållsförteckning. Hittade de sökord man letade efter. Instruktionerna var 
bra. Verkar vara programmet i sig som är svårt. Behövde guiden för att klara 
uppgifterna. Man förstår inte hur man ska göra i gränssnittet. Det var bra med 
bilder eftersom man kan kontrollera om man är på rätt väg. Skulle önska mer 
markeringar i bilderna så man vet vart i bilden man ska titta. Exempelvis en pil. 
Det var bra att det fanns symboler i texten.  

Upplever du att du fick den information du behövde för att utföra 
arbetsuppgifterna? Om inte, vad saknades? 

– Ja, det tycker jag att jag fick.  

Upplever du att instruktionerna utgick från en lagom nivå?  

– Ja, det tycker jag.  
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Bilaga 4: Färdig gestaltning 
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