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Sammanfattning  

Syftet med min forskning var att undersöka den rådande informationsproblematiken som 

Sepab Fordonsprodukter hade med sina informationsmaterial och den underliggande 

orsaken till detta. Utifrån min empiri och mina resultat av intervjuerna har jag sedan 

utvecklat ett nytt förslag på informationsmaterial. Jag har under hela arbetets gång 

fokuserat på målgruppsanpassning tillsammans med ämnet informationsdesign, vilket 

enligt mig går hand i hand. 

Jag har arbetat utifrån kvalitativa metoder med hermeneutiken som inspirationskälla och 

informationsdesignsmässiga principer för att åstadkomma detta. Mina resultat visade att 

det fanns ett flertal faktorer i det utgivna informationsmaterialet som var i behov av 

förbättring. Den slutgiltiga produkten blev ett nytt informationsmaterial till Sepabs nya 

produkt där jag har tillämpat dessa teorier.  

Nyckelord/sökord: Informationsdesign, användarvänlighet, målgruppsanpassning, design 

av användarhandledning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida | 2  

  

Abstract 

The purpose of my research was to examine the current information problems that Sepab 

Fordonsprodukter had with its material and the underlying cause of this. Based on my 

empirical work and my results of the interviews I have since developed a new proposal on 

the information. I have throughout the work focused on audience targeting with the 

subject information design, which according to me goes hand in hand. 

I have worked on the basis of qualitative methods with hermeneutics as a source of 

inspiration and information design principles to achieve this. My results showed that 

there were several factors in the published information material that was in need of 

improvement. The final product is a new information material to Sepabs new product 

which I have applied these theories in. 

Keywords: Information design, usability, audience targeting, design manual. 
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Förord  

Jag vill främst tacka min handledare Jonas Andersson för allt stöd och uppmuntran under 

arbetets gång. Jag vill dessutom tacka Sepab Fordonsprodukters utvecklingsavdelning i 

Strängnäs för ett mycket bra och effektivt samarbete. Utan er hjälp och samverkan hade 

detta arbete inte gått att genomföra. Tack ännu en gång.   
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Inledning  

Detta examensarbete handlar om hur man kan använda 

informationsdesign för att ta fram ett målgruppsanpassat 

informationsmaterial. Genom ett samarbete med Sepab 

Fordonsprodukters utvecklingsavdelning i Strängnäs har jag skapat ett 

informationsmaterial som ska användas till att informera Sepabs 

kunder om en ny funktion i deras befintliga färddator. Den befintliga 

produkten heter ExyPlus och är en elektronisk färdskrivare som 

monteras i bilar av olika slag. Den nya funktionen, Ecodriving, hjälper 

föraren att köra miljövänligare och trafiksäkert. Detta genom att 

indikera aktuell hastighetsgräns, och om denna överskrids varnar 

föraren om detta samt att ge löpande information om hur man kör 

miljövänligt.  

Då denna funktion är helt ny finns inget tidigare material som kan 

analyseras, jag har därför valt att analysera andra informationsmaterial 

som företaget använt sig av i liknande syften och utprovat de på 

målgruppen. På så sätt har jag fått en bild av hur målgruppen ställer 

sig till den befintliga informationen och hur de uppfattar den. 

Företaget har aldrig undersökt effekten av det informationsmaterial 

som ges ut till kunderna. Men de upplever att informationen som gått 

ut inte varit tillräckligt tydlig då många kunder kontaktar 

supportavdelningen för att få svar på frågor som redan är besvarade i 

det utgivna informationsmaterialet från Sepab själva.  

Utifrån en kvalitativ undersökning som ligger till grund för mitt arbete 

har jag undersökt detta problem i form av intervjuer med 
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representanter för målgruppen och genom en analys av Sepabs 

befintliga informationsmaterial. Utifrån dessa undersökningar har jag 

sedan producerat ett informationsmaterial som jag utprovat på 

målgruppen.  

Avsikten med denna information är att få målgruppen att förstå 

produktens grundläggande funktioner och även att göra informationen 

så pass användbar och tillgänglig att de kan använda den i sitt dagliga 

arbete om de skulle behöva det. Det är också viktigt att informationen 

är lätt att förstå och ta till sig för yrkesförarna då produkten har en stor 

betydelse för deras arbete. Informationen kommer att användas vid ett 

utbildningstillfälle och tanken är att målgruppen sedan ska ha det 

tillgängligt i sitt arbete om frågor eller problem skulle uppstå. 

Målgruppen ska använda informationen till att på ett praktiskt sätt 

kunna tillämpa de nya funktionerna i färddatorn. 

Syftet med uppsatsen 

Syftet med mitt arbete är att undersöka denna 

informationsproblematik och producera informationsmaterial i form 

av en informationshandbok till en viss målgrupp. Samt att reda ut vad 

som tidigare inte fungerat med informationsmaterialet från företaget. 

Syftet innefattar en lösning för förbättrad och förenklad användning 

av informationsmaterial. Tanken är att målgruppen lätt ska förstå och 

kunna ta till sig den nya informationen och sedan på ett praktiskt sätt 

använda den i sitt dagliga arbete.  

Problemställning 

Jag har valt att fokusera på målgruppsanpassning i detta arbete, vilket är det mest 

centrala i uppsatsen. Då produkten används professionellt är det viktigt att 

informationen används på ett effektivt och lättillgängligt sätt för att undvika 

eventuell felhantering av Sepabs färddator. 
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Eftersom vi människor är mer pressade under professionell hantering av 

teknikinformation än under privat hantering av information, finns det inte tid för 

så kallad ”långsam inlärning” (Zetterlund, 1997, 19-20). Utifrån 

målgruppsanpassning, effektivisering och informationsdesign har jag utvecklat 

min frågeställning:  

 

Hur kan en användarhandbok anpassas för en specifik målgrupps behov utifrån 

informationsdesignsmässiga principer?  

Begränsningar 

I detta arbete har jag begränsat mig till att fokusera på Sepabs 

informationsmaterial om endast en av deras produkter. Min lösning är 

anpassad efter just den produktens målgrupp och dess behov. Jag har 

även avgränsat mig till ett visst ämne, endast den nya 

ecodrivingfunktionen. Jag har inte beskrivit den befintliga färddatorn i 

min produkt eftersom målgruppen i fråga redan har kunskap om den 

eftersom Sepabs kunder redan använder den.  

Teori 

Jag har valt att använda mig av en teori som är inspirerad ett 

hermeneutiskt, tolkande perspektiv. Hermeneutiken handlar om att 

tolka och att förstå sin omgivning. En viktig beståndsdel i 

hermeneutikens grund handlar om att inte tvinga sig på. Den 

grundläggande delen för en konversation i hermeneutisk avsikt är att 

den förs på lika villkor från båda parter. När detta sker kan dialogen 

leda till ömsesidig förändring och till ökad intersubjektiv förståelse. 

(Ödman, 2006, 13-15). 

Hermeneutiken talar för att vi alltid ser från olika aspekter och att vi 

aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten. Vi 

bör sträva efter att läsa, ta del av andras arbete och erfarenheter. Att 

samla material, likaså att iaktta och samla data. Trotts detta kommer vi 
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aldrig hamna i en position utanför våra egna liv, uppfattningar och 

ansträngningar. (Ödman, 2006, 13-15).  

Jag har använt denna lära som inspiration och utgångspunkt i arbetet 

genom att implementera detta tankesätt vid intervjutillfällena och i 

utformningen av produkten. 

Informationsdesign  

Utöver det hermeneutiska perspektivet, använder jag mig av ämnet 

informationsdesign och dess riktlinjer för att kunna skapa en effektiv 

och kommunikativ designprodukt. Rune Pettersson definierar ämnet 

som en grupp designämnen där syftet är att mottagarna ska förstå hur 

någonting fungerar (Pettersson, 2004, 16).  

Termen information består av många olika begrepp, exempelvis ett 

meddelade, en underrättelse, en upplysning eller en viss mängd fakta. 

Men också själva överföringen av fakta eller uppfattningar från en 

sändare till en mottagare är central för ämnet. Design eller 

formgivning innebär kreativa processer med gestaltning av produkter, 

miljöer eller system. Formen ska underlätta användaren, vara estetiskt 

tilltalande och anpassad efter krav på ekonomi, material, människa, 

miljö, organisation och teknik (Pettersson, 2004, 14-15). Design av 

budskap består av samspelet mellan ord, bilder och grafisk form, men 

likaså användningen av ljus, ljud, rum och tid i informationsmaterial.  

Sändarna analyserar de utvalda mottagarnas behov av information, 

planerar arbetet, väljer medier, samlar in viktig fakta, bearbetar och 

presenterar budskapet i ord och bilder, samt distribuerar 

informationsmaterialet. Mottagarna gör aktiva urval bland tillgänglig 

information, de väljer att bearbeta, eller att inte bearbeta sitt urval. De 

väljer även att använda eller att inte använda de nya teknikerna och 

kunskaperna (Pettersson, 2004, 18).  
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Ronnie Lipton menar att effektiv informationsdesign kan uppnå 

mycket:  

 Den hjälper människor att navigera och att förstå den allt mer 

komplexa världen av fakta, figurer, riktningar och krav.  

 Den hjälper människor att utföra ett arbete, lösa ett problem 

eller möta en efterfrågan.  

 Den minimerar och eliminerar frustration 

 Den handlar om att förstå de människor som vill använda ett 

innehåll, att säkerställa innehållet och hur det är presenterat, 

och sedan framföra det (Lipton, 2007, 1). 

 

Gestaltningsteorier 

Jag har använt mig av ett flertal källor när det kommer till 

gestaltningen av min produkt. Utifrån den textuella synvinkeln har 

jag grundat mig på källor som exempelvis Karin Mårdsjö, som 

menar att den språkliga utformningen av en användarhandledning 

ska vara så enkel och tydlig som möjligt. Jag har även utgått från 

Jan-Olof Åkerlund och hans bok ”att skriva om teknik”. Även 

Joakim Zetterlunds bok ”Teknikinformation, en outnyttjad 

konkurrensfördel” har varit till stor hjälp då han går igenom alla 

delar som han anser att teknikinformation bör grundas på.  

Jag har även utgått från det Rune Pettersson skriver i boken ”bild 

och form för informationsdesign” gällande läsbarhet och läslighet. 

Detta handlar om läsarens möjligheter att förstå text och bilder. Om 

hur väl budskapet är anpassat till målgruppens förutsättningar och 

erfarenheter, men även hur väl målgruppen uppfattar innehållet i 

informationen. Lasse Frank skriver även i samma bok om grafisk 
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form och dess betydelse för en designprodukt, vilket är en av de 

viktigaste utgångspunkterna i mitt gestaltningsarbete. 

Gestaltlagarna som Henriette Koblack skriver om i boken 

”Typografi och grafisk design” har likaså varit mycket användbart 

då jag har använt dessa teorier praktiskt i arbetet. Jag har dessutom 

använt Rune Petterssons, Joakim Zetterlund och Karin Mårdsjös 

teorier om hur bilder ska användas i informationssammanhang. 

Metod 

När man vill ta reda på olika åsikter, uppfattningar eller kunskaper hos 

en speciell grupp används ofta intervjuer eller enkäter i 

forskningssammanhang. Intervjun bygger på muntlig kommunikation 

och enkäten på skriftlig. Enkäter och intervjuer används till att samla 

information och uppgifter till uppsatser och examensarbeten 

(Ejvegård, 2009, 49). Jag har valt att använda mig av kvalitativa 

intervjuer då denna metod tillåter forskaren att ständigt försöka sätta 

sig in i den situation som studeras, detta anser jag kan förknippas på 

ett fördelaktigt sätt med mitt val av teori, hermeneutiken. 

Kvalitativa metoder möts fortfarande av mer kritik än kvantitativa 

metoder. Forskare som använder sig av kvalitativa metoder har genom 

åren upplevt att de måste ständigt definiera sitt metodval ordentligt 

och argumentera för att deras resultat är hållbara och riktiga (Holme & 

Solvang, 1997, 91).  

Den kvalitativa metoden kännetecknas genom dess närhet till 

forskningsobjektet och undersökningen. Forskaren ska ansikte mot 

ansikte möta den situation som ska undersökas. Om vi ska kunna 

förstå den situation som en individ eller organisation befinner sig i 

måste vi försöka närma oss dem inpå livet. Det är det som är syftet 

med kvalitativa metoder (Holme & Solvang, 1997, 92).  
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Då man använder sig av kvalitativa metoder försöker forskaren 

ständigt sätta sig in i den situation det handlar om och försöker att se 

på det han eller hon studerar inifrån. Då man utgår från detta försöker 

man skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av den händelse 

som studeras (Holme & Solvang, 1997, 91). 

När man använder sig av kvantitativa metoder, å andra sidan, är man 

särskilt intresserad av hur representativ den informationen man har är, 

om man verkligen mätt det man vill mäta och om den insamlade 

informationen är pålitlig. Problemet med giltig information är dock 

mycket mindre i undersökningar med kvalitativa metoder. Samtidigt 

är detta inte utan vissa problem man bör vara medveten om. 

Forskarens egen uppfattning av situationen kan vara felaktig, och 

denne kan inte helt och hållet förstå objektens motiv och de signaler 

som uttrycks. Den närhet som uppstår mellan forskaren och 

intervjupersonerna kan även skapa problem i form av bestämda 

förväntningar av forskaren. Personerna kan bete sig på ett visst sätt 

som de tror att forskaren förväntar sig att de bör göra. Genom det 

beter de sig på ett sätt som de i normala fall inte gör. Som forskare 

måste man vara medveten om att sådana situationer kan uppstå 

(Holme & Solvang, 1997, 94). För att undvika just detta har jag valt 

att använda mig av personer i målgruppen som använder produkten, 

men på olika sätt. Det är i första hand slutanvändare jag talar om, men 

även återförsäljare som kan återkoppla med sina kunder angående 

problematik som kan uppstå med produkten. De kan i sin tur ange vad 

de har för uppfattning om produkten och vad deras kunder haft 

problem med. På det sättet kan jag undersöka problematiken utifrån 

olika synvinklar.  

Utgångspunkten för kvalitativa metoder är förutfattade meningar, 

normer och den förförståelse som man som forskare kan nyttja. Detta 

är också centralt för hermeneutiken. Förförståelsen är den uppfattning 
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man har om något kopplat till exempelvis egna erfarenheter eller 

utbildning. Alla olika forskningssituationer kommer att präglas av 

detta, därför kommer inte heller den förförståelse som grundar ens 

utbildning heller egentligen inte vara objektiv (Holme & Solvang, 

1997, 95-97). 

”Den kvalitativa modellen bygger på en analytisk 

skillnad mellan en värderingsmässig och en rent 

faktamässig uppfattning av den företeelse som 

studeras. I forskningssituationen är de två 

faktorerna sammanvävda. Dessa två faktorer utgör 

två hermeneutiska cirklar, en kognitiv och en 

normativ. Den kognitiva cirkeln utgår från 

förförståelsen och den normativa från socialt 

grundade fördomar” (Holme & Solvang, 1997, 95-

97). 

Jag har dessutom använt mig av analys utifrån informationsdesign, 

men även utifrån ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Slutligen har jag 

valt att använda mig av användartest/utprovningar på målgruppen för 

att ta reda på hur den fungerar i en autentisk situation.   

Arbetsgång 

Jag valde att börja detta arbete med att kartlägga och definiera de 

problem som Sepab beskrivit för mig, detta för att få en djupare bild 

av deras situation. Detta skedde genom möten med deras 

supportavdelning, där de även presenterade sin produkt och hur den 

ska utvecklas med den nya funktionen ecodriving. Efter detta utförde 

jag mina grundläggande intervjuer med målgruppen, som ett första 

steg i min empiri. Jag ville undersöka hur målgruppen upplever 

situationen, hur de ser på det nuvarande informationsmaterialet. 

Utifrån resultatet av dessa intervjuer har jag analyserat den utvalda 
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manualen ”Exyplus Office Manual” utifrån ämnet informationsdesign 

och dess rekommendationer om samspel mellan text, bild och grafisk 

form. Efter mina litteraturstudier följde ännu en analys, i hermeneutisk 

anda, där jag analyserade Sepabs manual utifrån denna tolkningslära 

och resultaten från mina första intervjuer. Detta för att lägga en bra 

grund till mitt egna förslag på nytt informationsmaterial. 

Informationsmaterialet har utformats utifrån målgruppens behov och 

informationsdesignsmässiga principer. Den praktiska arbetsmetodiken 

jag använt för att utföra detta moment kallas för TI-pyramid.  

TI-pyramiden är tänkt att vara mer som en översikt och ett 

komplement över stegen i framtagningsprocessen. Den visar de steg 

som skribenten bör ta hänsyn till i framtagningen av 

teknikinformation. Denna metod är mer praktiskt inriktad och 

beskriver en praktisk arbetsprocess, vilket jag anser passa bra då jag 

behövt arbeta praktiskt med produkten. Därför passade denna metod 

mitt arbete bättre än en rent teoretisk metod. TI-pyramidens första steg 

handlar om att göra en gedigen målgruppsanalys som ska ligga till 

grund för metoden. Sedan byggs arbetet upp steg för steg med 

följande rubriker; strukturering, faktainsamling och sortering, manus, 

bilder,verifiering, layout, typografi och test (Zetterlund 1997, 62). 

Med hjälp av dessa punkter kan man utforma ett informationsmaterial 

som är mycket fokuserat på målgruppen. Strukturering, 

faktainsamling och sortering var en bra början då jag behövde sätta 

mig in i produktens egenskaper och färdigheter. Jag skrev även ett 

manus för texten till mitt nya informationsförslag utifrån Sepabs 

information om produkten. Fokus på bilder, layout och text samt 

typografi går även hand i hand med informationsdesign, vilket likaså 

är gynnsamt i den praktiska processen med TI-pyramiden. Slutligen 

har jag utprovat mitt informationsförslag på målgruppen vid ett antal 

olika tillfällen. Baserat på deras svar och åsikter har jag sedan 
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omprövat min produkt så att den enligt målgruppen anses som 

användbar för dem i praktiken.  

Målgrupp och intervjuer 

Något som ibland kan glömmas bort vid utformningen av 

teknikinformation är hur målgruppen ska kunna ta till sig den nya 

tekniken. Produktens användbarhet är direkt kopplad till den mängd 

information som målgruppen förstår. Hur en produkt uppfattas är 

beroende av hur effektiv informationsöverföringen är till målgruppen 

(Zetterlund, 1997, 18).  

Produktens målgrupp är främst olika former av åkerier och 

transportföretag inom tung trafik (exempelvis lastbilar och bussar). 

Den dagliga användaren av produkten är chaufförer som arbetar på 

dessa företag, alltså är denna målgrupp mer homogen än heterogen då 

den endast består av yrkesförare.  

En viktig del att tillägga är att produkten ska användas professionellt; 

detta innebär att det inte finns tid för ”långsam inlärning”. 

Informationen måste vara exakt, läggtillgänglig och uppdaterad för att 

undvika felhantering eller skador. Skillnaden mellan privat 

teknikinformation och professionell hantering av information är att 

målgruppen inte har samma tid som vid privat bruk och är mer 

pressade. Vid professionellt utnyttjande är målgruppen ofta mer 

homogen med erfarna och utbildade tekniker (Zetterlund, 1997, 19-

20). 

Vid utformningen av min användarhandledning har jag fokuserat 

mycket på vem jag tänkt vända mig till, alltså min målgrupp; vilka de 

är och vad de kan inom området. Det är minst lika viktigt att inte 

överskatta deras kunskap som att inte underskatta den i detta 
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sammanhang. Oavsett målgruppens kunskap har jag valt att använda 

mig av dessa slutsatser och likheter inom målgruppen:  

”De har viss kännedom om sitt faktaområde. De har ringa insikt i 

datatekniska finesser, eller har i allmänhet inget primärt intresse av 

det, i användarhandledningen. De är intresserade av vad programmet 

ska användas till och hur de ska arbeta- inte vad som sker i maskinen” 

(Mårdsjö, 1986, 29).  

Målgruppsanalys 

Målgruppsanalysen är grunden inom teknikinformation. All 

teknikinformation måste börja med en målgruppsanalys. Resultatet 

från analysen anger sedan nivån på allt informationsmaterial som ska 

produceras. I målgruppsanalysen tar man upp ämnen som exempelvis 

målgruppens tidigare erfarenheter, utbildning, storlek, användare, 

arbetssituation och produktens spridning (Zetterlund 1997, 63-64).  

Syftet med att göra en målgruppsanalys är att samla konkreta krav 

från framtida potentiella användare, dessutom krav som är 

”självklara” och sammanhangsberoende. Ordet målgrupper används 

för att beteckna grupper av användare som har likartade förväntningar 

på och syften med själva produkten. Målgruppsanalysen vill finna till 

att beskriva dessa grupperingar så att kunskapen om målgruppen kan 

användas för att styra designbeslut och utformning av tester. Med 

hjälp av en målgruppsanalys förminskas antaganden och gissningar i 

projektet. Målgruppsanalysen säkerställer att utvecklingen inte baseras 

på tyckanden (Ottersten & Berndtsson, 2002, 62-63). 

Att göra en målgruppsanalys är en väsentlig grund för att bygga rätt 

produkt. Den ska självklart genomföras så tidigt som möjligt i 

projektet. Den viktigaste kunskapen om målgruppen finns hos 

målgruppen själva. För en produkt som syftar till att genomföra vissa 

uppgifter är det viktigt att studera hur uppgifterna utförs. För att 
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beskriva målgrupperna ställs ett antal frågor om användarna (Ottersten 

& Berndtsson, 2002, 64-66).  

Sepab gav mig ett urval av företag och kontaktpersoner ur sitt 

kundregister som de ansåg vara lämpliga och representativa från sin 

målgrupp. Jag kontaktade sedan dessa företag själv och sammanlagt 

utförde jag tre intervjuer med fyra personer från olika företag. Att 

Sepab själva valde kunder dem tyckte vara lämpliga var även ett 

mycket effektivt sätt då de har en redan befintlig kundrelation och 

kunskap om företagen i fråga. Dessutom menar Ottersten & 

Berndtsson att detta sätt är att föredra:  

”Beställaren bör ansvara för att finna lämpliga personer att intervjua 

om de till exempel är kunder. Ett bra erfarenhetsmått är dock att man 

kan komma mycket långt med 2 personer ur målgruppen och allt 

utöver det är bonus”(Ottersten & Berndtsson, 2002, 67). 

Intervjuerna genomfördes på plats och i det sammanhang där 

produkten används, jag och intervjupersonerna befann oss i fordonen 

där produkten finns monterad, men även vid datorer där 

mjukvaruprogrammet till fordonsenheten används. Intervjuerna 

spelades även in så jag i efterhand kunde lyssna på svaren igen och 

därmed försöka minimera att missa något viktigt.  

Min uppgift vid intervjutillfället var att samla kunskap om de faktorer 

som är viktiga för att sedan kunna producera en produkt med hög 

användbarhet för målgruppen. Jag och intervjupersonerna diskuterade 

bland annat hur de föredrar att arbeta, vad som motiverar dem och 

vanliga problem i deras dagliga arbete (Ottersten & Berndtsson, 2002, 

67-68). 

Intervju 1 

Den första intervjun ägde rum den 17 maj 2011 på ett företag som 

använder produkten själva, men som även är återförsäljare av 
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produkten. Anledningen till att detta företags åsikter och 

målgruppserfarenheter är mycket intressanta beror på att de i första 

hand själva är målgrupp för produkten, men även att dem som 

försäljare av produkten har ännu ett målgruppsperspektiv.  

Personen jag intervjuade var ansvarig för just denna produkt och även 

Sepabs kontaktperson på företaget. Han menade att det viktigaste för 

honom, som användare av färddatorn, var att få tydlig och rätt 

information om hur han skulle använda produkten. Detta, menade han, 

har varit något som efterfrågats även hos deras kunder. Hans åsikter 

om den nuvarande Exyplus office manualen var både positiv och 

negativ. Han tyckte att första intrycket var något ostrukturerat, att det i 

den löpande texten (på sid 1) var för mycket ”instickare” om viktiga 

saker att tänka på. Detta leder till att texten blir något hackig och 

osammanhängande. Han tyckte även att vissa av bilderna var för små, 

att man var tvungen att titta noga för att se vilket moment som 

visades. Han menade att bilderna skulle kunna vara tydligare kopplade 

till texterna och genom det skulle det bli lättare att bara ”slå en blick” 

över på manualen och på så sätt snabbt hitta informationen. Det 

positiva han hade att säga var att manualens längd var lagom. Men för 

honom hade det inte spelat någon roll om manualen hade fler antal 

sidor, så länge den innehöll lagom mängd information på varje sida 

och var lättöverskådlig. 

Hans tolkning om hur deras kunder uppfattar manualen har varit 

ungefär likvärdig som sin egen. Detta har han kunnat diskutera med 

målgruppen eftersom de erbjuder sina kunder ett utbildningstillfälle 

när de köpt produkten. Då går de igenom manualen och även annan 

information kopplat till produkten. Under de tillfällena har han kunnat 

återkoppla med målgruppen om hur manualen fungerar. Det samlade 

intrycket han fått av deras samtal har varit att de flesta ville ha enkel 

information med enkla, lättöverskådliga, bilder. De flesta ansåg att 
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den nuvarande manualen hade för mycket ostrukturerad text. Bilderna 

ansågs dock vara kopplade till texten, men det var svårt att snabbt 

hitta en specifik punkt eller rubrik som var bra kopplat till innehållet.  

Intervju 2 

Den andra intervjun ägde rum med två personer den 18 maj 2011 på 

ett företag som använder produkten i sina förmånsbilar och firmabilar. 

De har använt manualen vid utbildningstillfället som inträffade i 

samband med att de köpte produkten. De använder även den varje 

månad vid bokslut. De tyckte likaså att det var viktigt med bra bilder 

till texten. De uppfattade även den nuvarande manualen som en ”kom 

igång manual”. Detta innebär att de måste läsa igenom hela manualen 

när de behöver ta hjälp av den, vilket förlänger deras arbete. Hade den 

varit mer överskådlig så skulle det vara lättare att direkt hitta till en 

specifik punkt, menade dem. De menade att ”I dagsläget finns det för 

mycket information om många olika punkter på en och samma sida, 

detta gör det svårare för oss att hitta rätt”. Själva textinnehållet ansågs 

vara okej, men hade dock vissa anmärkningar på språket. De menade 

att ”Manualen är skriven på ett lättsamt sätt, men i på vissa ställen 

känns det mer slarvigt än lättläst, exempelvis på sida 3”. De menade 

även att det ser ”oprofessionellt” ut med dåliga och låg- upplösta 

bilder i ständigt varierande storlek. 

Intervju 3 

Den tredje intervjun ägde rum den 24 maj 2011 på ett företag som 

också använder sig av produkten i sina förmånsbilar och firmabilar. 

De har upplevt att samtliga manualer och informationsblad från Sepab 

har varit bristfälliga. Detta har blivit tydligt då många av 

slutanvändarna helt enkelt börjat trycka på alla möjliga knappar på 

enheten utan att ens vilja läsa manualen. Personen jag intervjuade har 

ansvar för just Exyplus och är den personen på detta företag som får 

hjälpa slutanvändarna om de har problem i bilarna. Hon har flera 
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gånger fått guida sina medarbetare till korrekt användning av enheten. 

De flesta har nämligen ett visst ”motstånd” gentemot just 

manualläsning. De tycker att det är för mycket information, och de har 

varken tid eller ork att läsa igenom en manual, utan vill åka iväg med 

bilen så fort som möjligt, menar hon. Av den anledningen efterlyste 

hon mindre informationspackat material som lätt beskriver vad som 

ska göras, och hur, på ett enkelt sätt. Personligen använder hon sig 

mest av Exyplus office manualen, men i de flesta fall ringer hon till 

Sepabs support för att så hjälp där istället, även om hon kanske skulle 

kunna hitta lösningen själv. De två saker som hon efterfrågade 

gällande manualer är att dem ska vara så lätta som möjligt, så lättlästa 

som möjligt så att olika användare ska kunna lära sig funktionerna 

utan att vara speciellt tekniskt kunniga, då kunskapsnivån hos 

användarna varierar mycket. Det hon inte tycker fungerar med den 

nuvarande manualen är som sagt de informationspackade sidorna. 

Hon anmärkte även att det är förvirrande på sida två där det står att 

”Nu är du redo att börja använda Exyplus”, hon menade att det inte 

stämde: redo att använda Exyplus är man när man kan använda 

enheten i bilarna också, inte bara programmet.  

Intervjuteknik 

Gällande intervjufrågor och intervjusituationen har jag använt mig av 

öppna frågor och aktivt lyssnande. Öppna frågor leder till att den 

intervjuade lättare kommer med citatvänliga svar som innehåller 

bilder och dramatik. (Häger, 2007 s. 55). För att få igång samtalen 

undvek jag slutna frågor eftersom de lätt leda till enbart ett ja eller nej. 

Människor berättar mindre ju mer slutna frågor man ställer och det gör 

att intervjuaren blir dominant i samtalet. En öppen fråga är däremot 

motsatsen till en sluten fråga – de kräver att man förklarar eller 

utvecklar sina svar. Därför valde jag att ställa mina frågor med 

öppningsfraserna Vad, Hur eller Varför? (Häger, 2007, s 56-57). 

Genom att ha öppna frågor i samtal med utprovningspersonerna har 
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jag kunnat få just mer utvecklande svar som gett mig en bättre inblick 

i hur målgruppen upplever den nuvarande situationen. Detta hade inte 

varit möjligt utan att utföra intervjuer med kvalitativ metod och 

hermeneutisk anda, då båda sätten tillåter mig att förstå målgruppens 

behov på en djupare nivå.  

Resultat av målgruppsanalys och intervjuer  

Målgruppens uppfattning av de befintliga informationsmaterialen 

skiljer sig inte alltför mycket från företag till företag. Då större andel 

personer vid intervjun menar att de efterfrågar mer struktur och 

tydlighet anser dem den nuvarande inte vara så användbar – ”de löser 

själva problemet”.  

Vid problem med den gällande produkten, Exyplus, använder sig de 

flesta däremot mer än sällan den nuvarande informationen som finns 

tillhands. Istället ringer de in till Sepabs support för att få hjälp med 

sitt problem. Detta är något som i led skapar problem för Sepab, 

eftersom kunden ofta kan lösa problemet själv med hjälp av diverse 

utgivna manualer, men väljer att inte göra det på grund av dess 

utformning.  

Målgruppens kunskap om informationen och produkten är någorlunda 

densamma eftersom alla får medverka i ett utbildningstillfälle där de 

får lära sig allt de behöver kunna för att använda Exyplus. Detta sker i 

samband med att företagen i fråga köper produkten till sina företags 

och förmånsbilar. Informationsmaterialet ska finnas till hjälp om 

föraren har problem med sin Exyplus och behöver få snabb 

information utan att behöva ringa till Sepabs support. Färddatorn 

Exyplus används varje gång någon ska köra en bil där den finns 

monterad i. Hur ofta de befintliga informationsmaterialen används i 

dagsläget är svårt att säga, men Sepab tar hundratals samtal per månad 
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i enbart support. Många av de samtalen skulle kunna försvinna om 

målgruppen använde sig av det redan utgivna materialet.  

Någon specifik åldersgrupp i målgruppen går inte att urskilja, då det 

handlar om personer från 18 år och uppåt. Dock är det manliga könet 

överrepresenterat. Det viktigaste för målgruppen är att informationen 

är användarvänlig, enkel att förstå och aktuell. De vill snabbt kunna 

lösa ett problem utan att behöva läsa igenom en lång textmassa.  

 

Intervjupersonernas första intryck av Sepabs manualer skiljde sig 

heller inte åt. De ansåg manualen vara för textfylld och kompakt och 

inte särskilt överskådlig. Det som de alla hade gemensamt var att de 

föredrog bilder kopplade till texten. Bilderna tyckte dem bör vara 

enkla och informativa och återspegla textens innehåll. Layoutmässigt 

föredrog de struktur och luft mellan de olika grafiska elementen. 

Följande punkter efterfrågades: 

 Struktur i text och disposition 

 Bättre överskådliga bilder 

 Tydliga rubriker kopplade till text eller bild 

 Mindre talspråk 

 Korrekt information 

 Mindre information per sida 

 

Strukturering, faktainsamling och sortering 

Genom att tidigt skapa en struktur för mitt arbete har mitt eget 

informationsbehov blivit tydligt och genom det har jag kunnat 

effektivisera faktainsamlingen. Struktureringen av mitt arbete har 
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handlat mycket om hur jag ska lägga upp det praktiska arbetet och 

planeringen av det. 

Faktainsamling och sortering är en viktig fas av 

framtagningsprocessen som har stor potential för effektivisering. Då 

faktainsamlingen ska påbörjas bör det framkommit vilken information 

användaren kommer att behöva. Faktainsamlingen kan ske genom: 

intervjuer, specifikationer, ritningar, prototyper och foton (Zetterlund, 

97, 68). När jag samlat in fakta har jag fått presentationer av Sepab 

om Ecodriving som jag sedan bearbetat och ändrat. Tillsammans med 

målgruppsanalysen har detta sätt gett mig all information jag kan 

tänkas behöva för att göra en produkt som fungerar för målgruppen.  

 

Analys av Exyplus office manual  

Jag har valt att analysera en befintlig manual som Sepab ger ut till sina 

kunder vid köp av fordonsenheten Exyplus. Det är i denna enhet som 

den nya funktionen, Ecodriving, kommer att appliceras. Varje kund 

får denna manual för att lära sig hur Exyplus och dess 

mjukvaruprogram fungerar. 

Jag kommer att analysera manualen utifrån 

informationsdesignsmässiga principer, med utgångspunkt ur design av 

budskap i samspelet mellan ord, bilder och grafisk form. 

Informationsdesign avser benämningen på den grupp designämnen där 

syftet är att mottagarna ska förstå hur någonting fungerar (Pettersson, 

2004, 17).  

Text 

Den språkliga nivån i manualen varierar mellan talspråk till något 

omständligt språk. Exempelvis:  
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 ”I detta fält ser man all information angående de 

körningar man valt att titta på. T.ex. vilken adress man har 

kört från och till, vem som kört, sträcka, m.m.” (Exyplus 

Office Manual, bilaga 2, sid 3). 

Och här ett exempel på ett omständligt språk:  

”Man lägger lättast till kartobjekt genom att välja en start- 

eller stopdestination i loggfilstabellen (se översikt av 

programmets olika delar nedan), genom att högerklicka på 

en körning och helt enkelt välja start eller stop under skapa 

objekt. Därefter fyller man i önskade inställningar i 

förkartobjektet”(Exyplus Office Manual, bilaga 2, sid 2). 

K. Mårdsjö menar att den genomgående linjen när det gäller den 

språkliga utformningen av en användarhandledning är att innehållet 

ska gå fram så klart, enkelt och tydligt som möjligt. Detta är något 

som fattas helt i manualen då det ständigt förekommer mycket 

omskrivningar. Både Mårdsjö och J. O Åkerlund uppmanar dessutom 

att skriva direkt till läsaren, att använda du/ni form och att undvika 

den passiva formen. Direkt tilltal är en enkel byggsten i det svenska 

språket som exempelvis underlättar syftningar (Mårdsjö, 1986, 41, 

Åkerlund 1992, 86-87). 

I Exyplus-manualen förekommer detta tyvärr inte, utan det varierar 

mycket mellan personlig tilltal och passiv form. Ena meningen kan 

vara skriven direkt till läsaren och en annan kan vara opersonlig. 

Exempelvis:  

”När den röda pilen blinkar på [bild], vet du att det finns 

nya körningar[…]För Exyplus USB dyker nya körningar 

upp när man synkroniserar Office med hjälp av ett USB-

minne”(Exyplus Office Manual, bilaga 2, sid 3).  
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Överanvändningen av ordet ”man” förekommer på väldigt många 

ställen, även i samma mening, flera gånger. Detta leder till att texten 

kan uppfattas som talspråklig och oarbetad. Meningslängden varierar 

även drastiskt mellan ca 40 ord per mening till endast 6 ord på vissa 

ställen. Ett problem som även förekommer med de långa meningarna 

är att de innehåller fler instruktioner än endast en per mening. Detta 

kan lätt leda till att läsaren inte uppfattar i vilken ordning 

instruktionerna ska utföras(Åkerlund, 1992, 86).  

Något som fungerar bra i manualen är användningen av rubriker. 

Rubrikerna återspeglar den kommande textens innehåll på ett 

fördelaktigt sätt genom att vägleda läsaren. Varje nytt stycke har en ny 

rubrik som förknippas med ämnet i texten. När det handlar om 

teknikinformation är det dessutom ännu viktigare med rubriker 

eftersom en användarhandbok inte läses från pärm till pärm, utan 

fungerar mer som en uppslagsbok. Användaren måste alltså kunna 

hitta rätt information snabbt genom att endast läsa rubrikerna 

(Zetterlund, 92,71).  

Att formulera sig enkelt och tydligt är något som bör eftersträvas när 

man ska skriva en användarhandbok. Men textens utseende är också 

en väsentlig del då en läsare möter den för första gången. I manualen 

för Exyplus Office finns det mycket text, många stycken och rubriker. 

Detta är något positivt då styckena och rubrikerna informerar bra om 

textens innehåll. Dock är den röriga dispositionen något som gör att 

manualen får ett kompakt och slarvigt intryck. 

Styckenas radlängd varierar i princip vid samtliga stycken, allt från ca 

75 tecken per rad till endast 40. Detta bidrar till att läsaren får för stora 

hopp mellan fixeringspunkterna i den övre textraden. När ögat når den 

sista punkten på raden söker den sig till nästa rad och proceduren 

upprepas. För att läsaren inte ska få för stora hopp mellan dessa 
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fixeringspunkter bör inte det vara mer än mellan 55-65 tecken per rad. 

Längre rader ger längre ögonrörelser, läsaren kan då lätt tappa bort sig 

i texten. Detta ger en dålig läsrytm och texten kan då uppfattas som 

svårläst. Om raderna istället är för korta, under 35-40 tecken, blir 

läsrytmen istället sönderhackad (Frank, 2004, 213). Då det varierar 

mellan för långa och för korta radlängder i manualen blir det svårt för 

läsaren ta till sig innehållet. Dessutom har man valt att använda en 

sanserif till typsnitt, vilket inte är att föredra, då endast antikvan 

passar bäst till löpande text (Hellmark, 2006, 26). Detta återkommer 

jag även till längre fram under rubriken text/typografi.  

Bild  

Att använda bilder och illustrationer underlättar i de flesta fall 

informationsöverföringen till användaren. Men man måste försöka att 

som avsändare tänka i bilder, logiska flöden och se vilken bild som 

passar respektive text och situation. Om bilder ska finnas med i 

instruktioner bör bilden vara den primära informationsbäraren. Bilden 

ska inte fungera som ett stöd till texten, utan texten ska fungera som 

ett stöd till bilden (Zetterlund, 1997, 74). 

I Exyplus office manualen fungerar dock bilderna på motsatt sätt. De 

är till för att komplettera texterna. Den stora textmassan är mycket 

iögonfallande i manualen, och många av bilderna tillhörande de olika 

styckena är mycket små och suddiga, vilket gör de mindre 

betydelsefulla informationsmässigt.  

 

Karin Mårdsjö menar dock att ett bildmaterial används ofta för att 

fördjupa och förtydliga text, materialet då får en stimulerande effekt 

genom att den bryter av textmassan. Men framför allt tillför bilder en 

komplettering och konkretisering till orden (Mårdsjö, 1986, 46) Detta 

motsäger Zetterlunds åsikt, då han menar att texten ska fungera som 
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ett stöd till bilden. Oavsett dessa författares olika meningar i denna 

fråga, fungerar bildmaterialet lika dåligt utifrån bådas synvinklar. 

Detta på grund av att bilderna är så pass svåra att tyda, så att de varken 

kompletterar texten på ett fördelaktigt sätt och texten kompletterar i 

sin tur inte heller bilderna.  

Viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att läsare kan grovt 

delas in i två kategorier: de som läser texter och de som läser bilder 

(Mårdsjö, 1986, 48). I detta sammanhang kan det möjligtvis vara 

svårare att läsa bilderna än texterna, då de är ”svårläst” gestaltade. 

Grafisk formgivning 

Den grafiska formgivningen i Exyplus office manualen är odisponerad 

och saknar struktur. Det varierar mellan olika storlekar på 

textstyckena och radlängderna, men det finns även stora skillnader på 

bildstorlekar och bildplaceringar. Vissa bilder är förstorade, andra är 

väldigt små.  

Något som är mycket förvirrande är även att på slutet av sida 2 av 5 

står det ”Nu är du redo att börja använda Exyplus”. Denna uppmaning 

kan upplevas som ett avslut av manualen, som egentligen fortsätter 3 

sidor till. 

Det förekommer även uppräkningar på många ställen, J. O Åkerlund 

menar att ett bra sätt att göra tydliga uppräkningar är att använda sig 

av punkter, vilket manualen också innehåller. Han menar dock att man 

ska vara försiktig med att bli för övertydlig eller att använda 

punktuppräkningar för ofta, detta kan leda till att texten blir 

sönderslagen. Dessutom blir en text med för många 

punktuppräkningar svårläst (Åkerlund, 1992, 28). Att texten kan 

upplevas svårläst eller ansträngande att läsa kan bero på detta, då det 

förekommer uppräkningar på i princip hela sidan 3 och 5. 
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Läsbarhet 

Rune Pettersson och Lasse Frank menar att budskapets läsbarhet avser 

läsarens möjlighet att uppfatta och förstå text och bilder. Hur väl 

budskapet är anpassat till mottagarnas förutsättningar, tidigare 

erfarenheter och minnen har stor betydelse om budskapet är läsbart för 

målgruppen. Detta gäller även vid formulering och bearbetning av 

texter och bilder (Frank, 2004, 212). Läsbarheten i Exyplus office 

manualen är därför låg, då anpassning efter läsarens behov och 

tidigare erfarenheter saknas. Manualen fokuserar endast på 

programmets funktioner och genom det försvinner dock fokus på 

målgruppen fullständigt. Att undersöka läsbarheten hos målgruppen 

har även skett genom intervjuer, vilket har gett samma resultat som i 

min analys. 

Läslighet 

För att kunna läsa en text måste den ha tillräckligt god teknisk 

kvalitet. Läsligheten är beroende av om vi förstår innehållet i text och 

bild. Vi behöver anpassa typografi och layout efter olika mediers 

metoder för att text och bild ska uppnå god läslighet (Frank, 2004, 

213). Som redan nämnt har varken text eller bild god teknisk kvalité, 

vilket leder till dålig läslighet. Texten saknar struktur och även om 

bilderna är sammanhängande med texten, är en del av dem mycket 

svåra att tyda. Dessutom leder den odisponerade layouten till ett 

väldigt kompakt intryck.  

 

Utfall av intervjutolkningar 

Utifrån mina intervjuer med målgruppen och min analys tolkar jag att 

det nuvarande informationsmaterialet inte tilltalar målgruppen på ett 

fördelaktigt sätt. Samtliga personer från målgruppen anmärkte i 

intervjun att det fanns flera saker med manualen som var bristfälliga.  
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Det mest tydliga var att alla eftersträvade mer struktur i layouten, att 

det rådde ostruktur mellan text och bild. Jag tolkar detta som att ett 

alternativ med mer luft och balans skulle fungera bättre för 

målgruppen. Varför personerna i målgruppen eftersträvar detta tror jag 

kan bero på ett behov av lättillgänglighet och tidsbesparingar i deras 

arbete. Detta har även framkommit under intervjuerna eftersom 

personerna utvecklat sina svar och förklarat sin tankegång. Jag tolkar 

emellertid detta även som att varje delmoment i manualen bör ha ett 

eget uppslag, inte bara att mer luft mellan de grafiska elementen kan 

lösa problemet. Detta leder även sedan i sin tur till att det skulle vara 

lättare då att ”slå en blick” över materialet och lättare hitta till rätt 

sida, utan att behöva läsa igenom hela manualen. Detta skulle göra det 

enklare för målgruppen att använda manualen/informationen mer 

effektivt, då den blir mer överskådlig och lättare att hitta till rätt sida.  

Den textuella utformningen nämndes även och jag tolkar mina 

respondenters svar som att den ligger på en ”låg” språklig nivå. Jag 

tolkar dock detta som att nivån på texterna inte behöver vara avsevärt 

”hög”, utan det som efterfrågades var mer ”enkelt” och 

”effektiviserat” språk som klart och tydligt beskriver de olika 

momenten. Utifrån deras svar angående den språkliga nivån tolkar jag 

det som att de genom talspråk i manualen får ett oprofessionellt 

intryck av Sepabs förmåga att informera information. Jag tolkar detta 

som att helhetsintrycket av produkten sänks för målgruppen, på grund 

av detta. Värt att nämna är dock att alla intervjupersoner var nöjda 

med själva produkten, Exyplus, och att de inte verkade ha några 

problem med produkten i sig.  

Bilderna ansågs som sagt även vara i behov av förändring. Många 

hade problem med att se vad de visade eftersom de var så pass små 

alternativt varierade i storlek eller var av dålig kvalité. Jag tolkar dessa 

svar som att bilderna i nuläget inte har någon större positiv 
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förtydligande effekt, utan snarare förvärrar manualens tydlighet. 

Bilderna uppfattades som för små både för yngre och äldre personer. 

Trots detta efterfrågades just ett tydligt bildmaterial som komplement 

till texten av målgruppen. Av denna anledning tolkar jag det som att 

större och högupplösta bilder skulle kunna vara ett bättre alternativ.  

Utifrån målgruppens kommentarer och respons tolkar jag helheten av 

Sepabs informationsmaterial, utifrån deras perspektiv, som icke 

förväntansuppfyllt. Produkten är som sagt omtryckt av målgruppen, 

men den tillhörande informationen når inte upp till samma nivå. Jag 

tolkar detta som att målgruppen skulle kunna se produkten som ännu 

bättre om informationsmaterialet också var av samma nivå, att det 

finns utrymme för två bra produktupplevelser, vilket endast kan vara 

fördelaktigt för företaget i fråga. 

Förslag på nytt informationsmaterial  

Jag har arbetat fram ett förslag på nytt informationsmaterial till Sepabs 

nya funktion Ecodriving. Utifrån mina intervjuer med målgruppen och 

informationsdesignsmässiga principer som handlar om samspelet 

mellan bild, text och layout, har jag tagit fram en användarhandbok 

vars syfte är att informera målgruppen om den nya funktionen. 

Disposition 

I början av min produkt, på det första uppslaget, har jag valt att skriva 

en kortare inledning där jag beskriver syftet med min 

informationshandbok och även om företaget.  

Ett vanligt misstag som skribenter till teknikinformation ofta begår är 

att de inte introducerar texten ordentligt. Följden för detta blir att 

läsarna får läsa igen och igen, bläddra fram och tillbaka, för att hitta 

ett sammanhang. Läsningen underlättas genom en presentation i 

början. Intresset blir dessutom större om inledningen ger en överblick 
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över ämnet och syftet. Genom detta kan läsaren sedan snabbt 

bestämma sig för om informationen lämpar sig för honom/henne 

(Mårdsjö, 1986, 31).  

En viktig sak att komma ihåg är att handlingen ska kunna sträckläsas 

en första gång och hänga ihop som text och även kunna användas som 

uppslagsbok i den senare användningen. Avsnitten ska sedan placeras 

i logisk ordning och rubrikerna ska vara tydliga. Ordning och reda är 

två viktiga ledord när det gäller användarhandledningens disposition 

(Mårdsjö, 1986, 31). Genom att anpassat min produkt efter detta har 

jag lyckats skapa en disposition som är tydlig och genomgående. Den 

logiska ordningen är som nämnt, en viktig beståndsdel för att 

dispositionen ska bli tydlig, och därför har jag prioriterat detta i min 

produkt. 

Text/typografi 

Informationstexter anses vara mest effektiva när de är korta, enkla och 

att det viktiga presenteras först. Språket ska användas effektivt, så att 

läsaren snabbt kan förstå textens budskap (Å. Pettersson, Rosendahl & 

L. Pettersson, 2004, 145). I arbete med informationstexter är det bra 

att utforma texterna efter en regel som kallas RÖK (relevant, 

övertydlig och kort). Texten ska alltså fylla ett verkligt 

informationsbehov, som får läsarna intresserade av informationen. 

Övertydligheten i texten är viktig då den minskar risken för 

missförstånd, som kan göra att budskapet går förlorat. 

Informationstexter ska även vara så korta som möjligt. Ju kortare 

texterna är desto lättare blir det för läsaren. Chansen för att en kort 

text blir läst är även större än om texten är lång. Textens trovärdighet 

ökar då man håller sig till konkret och enkel fakta, vilket jag arbetat 

efter i min produkt (Å. Pettersson, Rosendahl & L. Pettersson, 2004, 

147-148). 
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En texts läsbarhet påverkas mycket av radavstånd, teckenstorlek och 

val av typsnitt. I dessa sammanhang är det viktigt att kunna skapa 

produktioner där typsnittet förmedlar samma information som 

textinnehållet. Man bör inte använda mer än två typsnitt i ett 

dokument och bokstavsstorleken för löpande text som läses av 

normalsynta vuxna bör vara mellan 10, och 12 punkter (Hellmark, 

2006, 27). Jag har valt typsnittet Minion Pro som brödtext, detta 

typsnitt är en antikva, vilket är bäst för trycksaker med större 

textmängder (Koblanck, 1997, 51). I alla rubriker har jag valt en san-

serif som heter Simplified Arabic, eftersom san-serifer fungerar bäst i 

rubriker (Strand, 2004, 198). 

 

 

 

Karin Mårdsjö menar att textens utseende är en väsentlig del då en 

läsare möter den för första gången. Om texten ser allt för kompakt ut 

blir den frånstötande och om den är slarvigt uppställd ger den ett 

dåligt genomarbetat intryck. Rubriker, styckesindelning och den 

typografiska utformningen är tre grundläggande faktorer. Rubrikerna 

är till för att dela upp texten och för att visa läsarna vad som är över- 

och underordnat. De ska även hjälpa läsaren att hitta i texten och 

informera om textens innehåll. (Mårdsjö, 1986, 43). Utifrån detta har 

jag arbetat fram en textuell struktur i produkten. Jag har även valt att 
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hålla mig inom det rekommenderade antalet tecken per rad, mellan 

55-60 stycken (Frank, 2004, 213). 

Stil  

Karin Mårdsjö menar även att en naturlig och ledig stil passar de flesta 

textsammanhang. Orden ska inte dra någon uppmärksamhet till sig 

utan endast bidra till att framhäva innehållet klart och enkelt. Korta 

meningar varvas med längre och framställningen blir genom det 

dynamisk och lätt att läsa. Meningslängden bör variera mycket mellan 

korta och långa. (Mårdsjö, 1986, 55-56). Utifrån detta har stilen i mina 

texter utarbetats, och även utifrån Jan- Olof Åkerlund anvisning, att 

vara konsekvent i ordvalen, då entydigheten är det viktigaste, inte 

variationen i orden. Han menar också att om man väljer att kalla något 

för ett specifikt ord, bör det användas konsekvent samt att inte 

använda vetenskapliga eller krångliga ord, utan ord som läsaren 

känner till. Att vända sig direkt till läsaren och skriva du, uppmana till 

aktivitet och undvik den passiva formen, eftersom det är läsaren som 

ska göra något. Att välja ut rätt information och sätta sig in i läsarens 

situation och skriva ur läsarens perspektiv (Åkerlund, 1992, 86-87). 

I mina texter har jag med detta i avseende valt att skriva texterna i min 

produkt på en grundläggande språklig/stilistisk nivå. Min målgrupp är 

som sagt yrkesförare utan nödvändigtvis högre språklig utbildning. 

Det är viktigt att dessa personer lätt kan förstå texterna i många olika 

situationer, därför är det essentiellt att budskapet förmedlas på ett 

”enkelt” språk. För stilen i min produkt betyder det alltså att den bör 

vara effektiviserad utifrån målgruppens perspektiv.  

Bild/färg 

En bild får inte lämnas utan kommentar, läsaren ska alltid få en 

förklarande text till bilden. Samspelet mellan text och bild måste alltid 

fungera rent fysiskt; bilder och text ska finnas i förbindelse till 
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varandra (Mårdsjö, 1986, 46). Hur man sedan väljer att placera en bild 

layoutmässigt är dock väldigt viktigt. Rune Pettersson och Lasse 

Frank menar att bilder har höga observationsvärden och utgör 

dominanta delar av helhetsintrycket. En bild är oftast det första man 

ser på ett uppslag och utifrån den ska läsaren kunna hitta i texten. Dem 

menar även att bildens innehåll och riktning är viktig vid dess 

placering (Frank, 2004, 222). Detta har jag haft i åtanke när jag valt ut 

mina bilder. Jag har varierat mellan större och mindre bilder, men 

försökt att hålla ihop stora respektive små bilder tillsammans på 

uppslagen. Detta beror på att jag eftersträvat en harmonisk layout, 

men även lite variation i formen. Jag har lagt ner tid på att hitta bilder 

som lätt kan återkopplas till mina texter.  

Temat på mina bilder, och vad de framförallt gestaltar är leksaksbilar. 

Jag valde denna utgångspunkt därför att jag ville ha ett lättsamt 

intryck i både form och bild. Bilderna är tydliga och enkla, vilket jag 

anser skapar mer fokus på texten. Eftersom det är texten som i de 

flesta fall är den viktigaste informationsbäraren i min produkt, ville 

jag ha enkla, lättsamma men samtidigt tydliga bilder som 

komplement.  

Tanken bakom denna bild är exempelvis att försöka förtydliga vad 

uppslaget handlar om, nämligen hastighet. Bilden är beskuren på ett 

sätt som skapar känslan av att bilen är på väg ”ur bild”, vilket jag 

anser kopplas till att bilen har en hastighet, en rörelse, framåt. 
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Samma tanke gäller samtliga bilder i min produkt, att försöka 

illustrera det ämne varje uppslag handlar om, dessa bilder hör ihop 

med ”Varvtal” och ”Ecodriving”. En varvmätare som sitter i fordon 

och en återvinningssymbol.   

 

Dessutom har jag försökt att hålla åtminstone en gemensam färg i 

bilderna och i formgivningen, denna färg är grå och finns med i alla 

bilder förutom vybilderna från Exyplus. Jag valde färgen grå eftersom 

den färgen är neutral. Då bilderna är mer färgstarka och ”lekfulla” 

ville jag ha en färg som balanserar intrycket tillsammans med 

bilderna. Hade jag använt en färg, exempelvis rosa eller rött, istället 

för grått skulle intrycket och formgivningen blivit allt för präglat av 

dessa starka färger. Vybilderna från Exyplus hade jag dock inte lika 

stor frihet att välja mellan ”manérmässigt” sätt, eftersom det 

bildmaterialet var väldigt begränsat. Jag anser dock att det är viktigt 

att målgruppen får en bild av hur dessa vyer kommer att se ut rent 

visuellt. Den grå färgen återkommer även i varje nytt uppslag, som 

bakgrundsfärg vid rubrikerna. Detta gjorde jag för att hålla en 

ytterligare balans i färgkodningen. Bildmanéret jag använt mig av, 

exklusive vybilderna från Exyplus, är endast prototyper och kommer 

från en hemsida med en mycket stor bildbank vars bilder är royalty-
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fria.
1
 

Prototypbilder som dessa med högre upplösning skulle kunna höja 

nivån på Sepabs informationsmaterial, dock skulle dessa behövas 

fotas av en professionell fotograf. Foton av denna kvalité skulle kunna 

utgöra bättre en dokumentation av hur en Exyplus fungerar i en 

genuin miljö.   

 

Grafisk form/layout 

Lasse Frank har definierat termen grafisk form i sitt avsnitt ur boken 

Bild & form för informationsdesign: 

”Grafisk form handlar om att visuellt berätta och förmedla 

information, underhållning eller budskap av olika slag. Den grafiska 

formen är för ett innehåll vad retoriken är för språket. Ett medel att 

förtydliga, förstärka och övertyga med. Den ska hjälpa sändaren att 

nå fram med sitt syfte och innehåll till en tänkt målgrupp” (Frank, 

2004, 201).  

Layout ska utformas så att det blir lätt att söka efter information, och 

informationen hittas lättast beroende på var den är placerad. Detta kan 

kallad för en visuell hierarki. Om man vet var på uppslaget 

användaren har störst uppmärksamhet placerar vi där den information 

som användaren behöver för att hitta rätt information. En luftig layout 

gör att informationen kan upplevas mer lättillgänglig. Man behöver 

därför inte minska sidantalet på bekostnad av användarvänligheten. En 

fördel med luftig layout är att manualen kan behålla sitt utseende även 

om textmassan blir större. (Zetterlund, 1997, 77-78).  

                                                           
1 http://www.sxc.hu/ 
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De olika ytorna i en layout påverkar varandra och det är viktigt att 

försöka få texten, bilden och eventuella grafiska element att samarbeta 

med varandra.  

”En serie bilder efter varandra kan förstärka rörelsen medan en smal 

stående bild kan stoppa rörelsen. En stor heltäckande bild i liggande 

formatet ger ett lugnt intryck, en panoramaliknande vy av 

bildinnehållet” (Frank, 2004, 207). 

En balanserad layout uppstår när alla objekt samverkar ”så att inte 

innehållet tippar åt det ena eller andra hållet” Detta kan ske genom att 

man använder sig av en symmetrisk eller en asymmetrisk layout. Jag 

har använt en symmetrisk layout i foldern och det innebär att sidorna 

är liksidiga och innehållet centrerat. Detta ger ett formellt och lugnare 

intryck (Frank, 2004, 204).  

Produktens layout är framtagen utifrån ledorden ”less is more”. Detta 

innebär att ju mer förenklat och återhållsamt man arbetat fram de olika 

formelementen man använder sig av, desto tydligare och 

gynnsammare når budskapet fram till målgruppen (Koblanck, 1997, 

105). Detta är ett exempel på hur jag valt att gestalta min layout 

utifrån mina ledord: 
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För att skapa ordning och struktur har jag även använt mig av olika 

gestaltlagar, de kan användas för att knyta ihop olika formelement till 

en helhet med hjälp av tidigare erfarenheter. Det finns tre gestaltlagar 

som tagits fram utifrån psykologi- och perceptionsforskning, dessa 

kallas för närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens lag (Koblanck, 

1997,114). 

 

Närhetens lag innebär att när föremål ligger nära varandra bildar de en 

enhet som vi sedan upplever hör samman. Jag har använt mig av 

denna gestaltlag vid det uppslag med många olika vybilder under 

rubriken varvantal. Vybilderna och bildtexterna hör ihop, vilket 

framgår tydligt i layouten (Koblanck, 1997, 115).  

 

Likhetens lag innebär att hjärnan och ögat ständigt försöker finna ett 

sammanhang, de sorterar snabbt ut former som liknar varandra och 

genom det upplever vi att de hör ihop (Koblanck, 1997, 116). Detta 
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har jag använt genom att använda en genomgående layout, men även 

då jag valt att använda ett visst urval av bilder.  

De två inledande bilderna i produkten representerar detta genom att 

den gröna bilen ”sticker ut” med sin färg och placering ur ledet från de 

andra, grå bilarna. Detta illustrerar även själva produktidén på ett bra 

sätt genom att en grön bil kan kopplas till att köra miljövänligt, och i 

detta fall, genom funktionen ecodriving: 

 

 

Slutenhetens lag betyder att när något är avgränsat från den övriga 

omgivningen på något sätt, genom exempelvis en ram eller liknande, 

upplever vi att det som är avgränsat hör ihop, även om det kanske inte 

har samma utseende (Koblanck, 1997,117). Jag har använt mig av 

slutenhetens lag vid varje ny del i funktionen ecodriving.  

Varje nytt kapitel har ett eget ämne som presenteras på ett uppslag 

var. För att tydliggöra att det är en ny del i funktionen som presenteras 

har jag valt att illustrera detta med ett grått färgblock som är avgränsat 

med en lodrätt, tunn linje, för att uppmärksamma det nya kapitlet. 
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Varje block har även en ny rubrik och en förklarande underrubrik:  

 

Kunskapsbehov och manus 

En viktig del i framtagningen av ett nytt informationsmaterial är att 

användarna kan ha olika kunskapsnivåer. I praktiken innebär detta att 

användaren måste vid varje nytt lästillfälle leta upp den informationen 

som denne vill åt, vilket kan ta lång tid om det finns mycket textmassa 

(Zetterlund, 1997, 66). För att effektivisera detta har jag gjort som 

Zetterlund menar kan vara fördelaktigt, att strukturera upp 

informationen i tydliga stycken med bra rubriker. Detta, menar 

Zetterlund, gör det lättare för användaren att hoppa över vissa avsnitt 

som användaren redan har kunskap om.  

När jag skrivit min information och mitt manus har jag använt mig av 

Zetterlunds tips. Det viktigaste enligt honom är att ha målgruppen 

ständigt i åtanke och formulera sig tydligt. Han har även listat punkter 

som jag arbetat efter: 

 Undvik långa ord och meningar 

  Ha tydliga, förklarande rubriker 

 Undvik utländska låneord 

 Förklara förkortningar 
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 Undvik hänvisningar 

 Kontrollera fackord 

 Kontrollera stavningen (Zetterlund, 1997, 70).  

Verifiering  

När stora delar av produkten var klar, lät jag en teknisk kunnig och 

insatt person från Sepabs utvecklingsavdelning läsa igenom mina 

texter och verifiera att allt som fanns med stämde, och att ingenting 

viktigt fattades (Zetterlund, 1997, 76). När han sedan godkände 

produkten kunde jag använda den i mina slutgiltiga utprovningar.  

 
Utprovning  

För att se hur min produkt fungerar för målgruppen har jag använt mig 

av utprovningar/användartest. Detta är ett bra sätt att mäta produkters 

kvalitet och effektivitet på målgruppen. Detta kan ske genom att 

personer utan förkunskap om produkten får utföra ett antal 

förbestämda moment med hjälp av instruktionerna (Zetterlund, 1997, 

81). 

Ett strukturerat användningstest utförs genom att användare får 

realistiska uppgifter som ska lösas. Användaren ska lösa uppgifterna 

och tänka högt, förklara sina tankar under tiden. Användningstest ska 

utföras i så realistisk miljö som möjligt, helst i användarens vardag.  

Handledaren ställer frågor som i sin tur ska ge en bild av användarens 

uppfattning om produkten. Testet innefattar alltid att tydligt formulera 

vilka problem som uppstod och orsakerna till dessa. 

Användningstestet upprepas vid ett antal sessioner med olika 

personer. Uppgifterna formuleras utifrån frågeställningar runt viktiga 

funktioner hos produkten (Ottersten & Berndtsson, 2002, 98-99). 
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Denna teknik uppmärksammar hur väl en produkt fungerar i en 

konkret användningssituation. Användartest används även för att 

minimera att produkten används på fel sätt och att målgruppen förstår 

och kan ta till sig informationen (Zetterlund, 1997, 81). 

Mötet med mina intervjupersoner/utprovningstillfället skedde i en 

kontext där personerna förhoppningsvis kommer att stöta på mitt 

informationsmaterial, alltså på deras arbetsplats. Fördelen med att 

träffas i den miljö där den intervjuade ska använda materialet skapar 

en känsla av trygghet för honom/henne (Häger, 2007, 148). Jag ville 

dessutom att intervjupersonen skulle befinna sig i en så pass autentisk 

miljö som möjligt vid utprovningen för att öka trovärdigheten i 

svaren.  

 

Resultat av utprovningar  

 

Sammanlagt utförde jag fyra utprovningar med olika kunder från 

Sepab (se appendix). Dessa kunder använder sig av Exyplus, men 

hade ingen kännedom om den nya funktionen. De hade dock 

förförståelse om färddatorn som funktionen ska appliceras i. 

Utprovningspersonerna fick svara på ungefär 15 stycken frågor som 

handlade om hur de upplevde text, bild, layout och intryck av min 

produkt. Personerna fick även välja ett format mellan A4 och A5 som 

dem föredrog.  

 

Utprovning 1 

Den första utprovningen skedde med två personer som arbetar på 

samma företag, och som är kunder hos Sepab. En man i 50 års ålder 

och en kvinna i 30 års ålder. De uppskattade kombinationerna mellan 

bild och text i mitt förslag. Personerna ansåg textens längd som lagom 

och tillräckligt informationsrik för att de skulle få en uppfattning om 
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den nya funktionen. De föredrog även A4 formatet. De uppfattade min 

produkt som en informationshandbok som skulle komma till 

användning i ett första skede vid köptillfället. De hade inte några 

specifika synpunkter på förbättringar eller förändringar av min 

produkt utan var positivt inställda till produkten och dess syfte. 

Däremot hade de väldigt mycket åsikter om produkten Exyplus samt 

utvecklingssynpunkter som jag tog med mig tillbaka till Sepab. Det 

samlade intrycket av produkten var att de uppfattade 

informationshandbokens innehåll och längd som lagom. Textmängden 

menade de var lättläst och rimlig att ta sig igenom, jag fick responsen 

att om det fanns mer information och text skulle det bli för mycket att 

ta sig igenom. Utprovningspersonerna upplevde layouten som mycket 

luftig och produkten ansågs som användbar. De ansåg att produkten 

skulle kunna passa bra som ett första steg introduktionsmässigt om 

man ska lära sig mer om ecodrivingfunktionen. 

 

Utprovning 2 

Den andra utprovningen skedde med en kvinna i 40 års ålder från ett 

företag som är kunder hos Sepab. Denna person uppfattade min 

produkts helhet som väldigt ”pedagogisk”. Personen menade att det 

räcker nästan med att man tittar i produkten endast en gång eftersom 

det var så tydligt. ”Bild och text tillsammans är ju toppen”, menade 

personen. Att all information som rörde just ett ämne, exempelvis 

”fotbromsning”, var samlade på ett uppslag, var mycket uppskattat. 

Från denna person fick jag även en del utvecklingssynpunkter och 

efter denna utprovning förtydligade jag de markerade områdena på 

uppslag 2 där ecodrivingfuktionen presenteras på Exyplus för att göra 

det lättare att se vad som är markerat. Utprovningspersonen tyckte 

mycket om de högupplösta bilderna, att dem ger ett intryck av 

yrkesmässighet och seriositet även om vissa motiv inte var av 



Sida | 44  

  

”riktiga” bilar, utan leksaksbilar. Detta föredrogs eftersom personen 

tyckte att det lättade upp helheten och gav en mer lättsam form. 

Bilderna ansåg de för övrigt var mycket väl kopplade till texternas 

innehåll och lättolkade. Personen tyckte bäst om bilderna med en grön 

bil som står ut i mängden från de andra, detta, menade denne, 

representerade den nya funktionen mycket väl. Personen gav mig 

överlag ganska lite kritik, vad detta kan dock bero på olika faktorer, 

att denne helt enkelt ansåg min produkt som mycket användbar, men 

också på grund av intervjusituationen i sig. Denne skulle lika gärna 

kunnat vara obekväm med att ge mig, en främmande person, kritik 

och därför inte lagt fram någon kritik alls.  

 

Utprovning 3 

Den tredje utprovningen ägde rum med en kvinna som är en potentiell 

kund till Sepab. Personens första intryck av informationshandboken 

var positivt och denne menade att det inte kändes rörigt, utan trevlig 

utan krångligheter. Dock ansåg denna person inte att A4-formatet var 

att föredra, utan ville såg hellre att formatet var i A5. Personen 

menade att det skulle bli mycket smidigare att lägga 

informationshandboken i exempelvis handskfacket då, att det 

nuvarande formatet var för stort och osmidigt för förenklad 

användning. Dessutom menade denna person att texten/informationen 

i min produkt bör vara på höger sida istället på vänster som den är i 

nuläget, att det var mer naturligt att läsa på det sättet. Språket var 

däremot uppskattat och angås vara på en lagom nivå. Denna person 

missuppfattade även vissa delar i texten, exempelvis inledningen om 

Sepab, vilket sedan korrigerades. Personen menade att denna produkt 

bör användas i upplärningsfasen av Exyplus eftersom det är en bra och 

noggrann informationshandledning.  

 



Sida | 45  

  

 

Utprovning 4 

Den fjärde utprovningspersonen tyckte mycket om användningen av 

mindre textmassa och den luftiga layouten. Även denna person hade 

synpunkter på formatet och menade att ett A5-format hade gjort sig 

bättre till min produkt. Denne menade att om man har produkten i ett 

A5-format skulle det vara smidigare att förvara den i bilen och att 

sedan lätt kunna slå upp varför Exyplus exempelvis piper ett flertal 

gånger. Att formatet i sig gör användningen av 

informationshandboken mer lättillgängligt om det var mindre. Denna 

person noterade även att bilderna var harmoniska gentemot varandra, 

att de hade samma tema, vilket för personen, ledde till ett 

sammanhängande intryck av hela informationshandboken. 

 

Format  

Från början valde jag att använda mig av ett stående A4-format. Det 

var detta format som hälften av mina utprovningspersoner föredrog 

och som de ansåg fungerade bäst. Enligt Rune Pettersson och Lasse 

Frank är även detta format det som används mest i 

trycksakssammanhang. Detta format har en naturlig rörelsehöjd som 

passar sättet vi läser på i västvärlden, från vänster till höger och 

uppifrån och ner. Dem menar också att om man ska tillverka 

informationsmaterial med mycket textmassa är detta format att föredra 

eftersom dem anser att funktion går före form i detta sammanhang 

(Frank, 2004, 207). Jag kan dock inte ignorera att hälften av mina 

utprovningspersoner tyckte annorlunda. Därför har jag skapat 

produkten i två möjliga format, både i A4 och i A5. Detta 

uppskattades även av Sepab som gillade idén med en 

informationshandbok i bilen (A5) och en annan för 

utbildningstillfällen (A4).  
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Resultat 

Resultatet av arbetet blev en 18-sidig folder med åtta uppslag där 

relevant information om den nya funktionen ecodriving finns samlad. 

 

Jag arbetade utifrån hermeneutiska teorier och 

informationsdesignsmässiga principer som omfattar samspelet mellan 

text bild och layout. Jag tog beslutet baserat på mina utprovningar att 

använda mig av ett stående A4/A5 format, vilket jag uppfattar som 

lyckat. Texterna är korta och informativa, detta har visat sig vara 

användbart och uppskattat av målgruppen. Bild och text har 

tillsammans skapat en tydlig struktur på innehållet och har därmed 

kompletterat varandra. Den liksidiga och luftiga layouten har även 

varit en bidragande faktor till produktens helhetsintryck, vilket har 

gett föredömliga resultat.  

 

Diskussion  

Under arbetets gång då jag undersökt möjligheten att skapa ett 

målgruppsanpassat informationsmaterial till Sepab Fordonsprodukter 

har jag arbetat utifrån informationsdesign och ämnets centrala 

principer. Min ledande fråga i detta arbete har varit Hur kan en 

användarhandbok anpassas för en specifik målgrupps behov utifrån 

informationsdesignsmässiga principer? För att ta reda på svaret på 

min fråga har jag analyserat ett befintligt informationsmaterial som 

Sepab ger ut till sina kunder i dagsläget. Jag har även använt mig av 

intervjuer som ett första steg i min empiri. Genom detta har jag kunnat 

urskilja vad som har fungerat för målgruppen, och vad som inte gjort 

det. Utifrån de resultat jag fått från dessa undersökningar har jag 

producerat en produkt där jag fokuserat på målgruppsanpassning av 

språk/text, grafisk form/layout och bilder/färg.  
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Sepab upplevde situationen med sin supportbelastning som ett 

problem då många kunder ringer in för att få hjälp med olika områden 

de redan fått information om. Detta kan jag utifrån mina 

undersökningar intyga stämmer, då det blivit bekräftat under mina 

intervjuer att många kunder hellre ringer in och får hjälp än att i första 

hand försöker lösa problemet själva. Vad detta beror på kan jag inte 

svara på, men många ansåg det vara den lättaste vägen till en snabb 

problemlösning. Jag tolkar emellertid detta som att Sepabs nuvarande 

informationsmaterial inte tilltalar målgruppen och därför används den 

inte i som ett första alternativ.  

 

Då det är företagets supportavdelning som har detta problem är det 

viktigt för dem med bra teknikinformation ur två aspekter. Dels som 

stöd för att kunna utföra supportarbetet snabbt och enkelt. Men även 

för att minska supportbehovet genom att målgruppen med hjälp av 

teknikinformationen själva kan lösa enklare problem. Genom att ge 

målgruppen väl fungerande information minskas belastningen på 

supportavdelningen, som istället kan koncentrera sig på mer komplexa 

problemlösningar.  

 

Jag anser att hermeneutiken och informationsdesign har varit en bra 

utgångspunkt i mitt examensarbete. Hermeneutiken har gett mig 

utrymme att försöka se och bedöma utifrån målgruppen och genom 

det har mitt eget arbetssätt präglats av en metod där jag försöker se 

utifrån mitt eget perspektiv. När man arbetar utifrån hermeneutiska 

perspektiv kommer man dock inte från problemet med frågan, vilken 

tolkning ska vi välja? Denna frågeställning uttrycker det mest centrala 

metodiska problem inom detta ämne. Jag har varit väl medveten om 

detta under arbetets gång och har därför arbetat utifrån vad Per Johan 

Ödman anser vara svaret på denna frågeställning; genom tre olika 

tillvägagångssätt.  
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 Genom att bygga upp ett tolkningssystem vars olika delar 

hänger ihop på ett logiskt sätt. Detta har betytt att jag i 

praktiken skapat en manual som är byggd på ett logiskt sätt 

utifrån den gällande produkten. Alltså, att exempelvis 

informera i kronologisk ordning som jag gjorde då jag började 

med att presentera produktens utseende och visuella 

funktioner.  

 Att tolkningssystemet och de däri ingående tolkningarna har 

ett rimligt sammanhang med tolkningsobjektet. Detta innebär 

att jag gjort endast en koppling till den nya funktionen, inte 

informerat om Exyplus alla egenskaper.  

 Att öka tolkningarna för läsarens förståelse av det uttolkade 

eller det problem vi valt att behandla. Detta har jag arbetat med 

genom att exempelvis förklara varför en nedväxling ska ske, 

inte bara förklara att den ska ske.  

 

Tillförandet av de informationsmässiga principerna har även varit ett 

mycket bra verktyg och användbart i produktionen av min produkt. 

Utan de principerna hade slutprodukten nog inte varit lika tilltalande 

för målgruppen, både textmässigt och designmässigt. 

 

Den respons jag fått från mina utprovningar uppfattar jag som positiv, 

då utprovningspersonerna ansett min produkt vara användbar. Jag fick 

dock mycket likvärdiga svar, vilket kan ses både positivt och negativt. 

Positivt i den bemärkelsen att målgruppens kommentarer gav belägg 

för produktens syfte. Negativt på grund av jag fick lite konstruktiv 

kritik som eventuellt kunnat anpassa produkten ännu bättre till 

målgruppen.  
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Den negativa kritiken jag dock fick har jag tagit till mig för att 

utveckla en produkt som Sepabs övriga kunder förhoppningsvis också 

kommer se som användbar. Det var intressant att hälften av mina 

utprovningspersoner hade mycket olika åsikter angående formatet. Då 

några inte hade några anmärkningar på A4 formatet alls, hade andra 

väldigt starka åsikter om det.  

Den kvalitativa metoden har jag upplevt som en bra metod i detta 

arbete, jag har fått utförliga svar och denna metod har även gett 

utrymme för en ökad förståelse för mig då intervjupersonerna fått tid 

att förklara sig. En intressant aspekt är dock huruvida resultaten skulle 

kunna vara annorlunda om mina frågor hade formulerats genom en 

kvantitativ metod. Kanske hade svaren sett annorlunda ut, om jag hade 

fått mina svar via en enkät exempelvis. Jag menar att det kanske hade 

funnits mer utrymme för andra åsikter som intervjupersonerna 

möjligtvis inte ville dela med sig av med mig personligen vi ett 

intervjutillfälle. 

Det finns en chans att de personer som gav mig lite kritik vid 

intervjutillfället helt enkelt var obekväma med att ge kritik till en 

främmande person, vilket jag anser kan vara helt möjligt. Jag kan 

dock endast utgå från att det mina intervjupersoner sagt vid 

intervjutillfällena stämmer överens med deras egna tyckanden. Jag har 

dessutom både lyssnat noga på och även tolkat deras svar i denna 

rapport.  

Jag hade redan från början bestämt mig för hur min arbetsgång skulle 

se ut, vilket har underlättat mycket under arbetets gång. Vid de 

tillfällen jag fastnat i min arbetsprocess har jag kunnat gå tillbaka och 

läsa igenom under de olika rubrikerna för TI-pyramiden, och sedan 

kunnat fortsätta. Detta har varit det mest effektiva i hela mitt arbete. 
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Då det fungerade så pass bra, har jag kunnat lägga en bra grund för 

både intervjuer, praktisk arbetsprocess och även utprovningar. 

Jag har i mitt arbete tolkat mina intervjusvar utifrån vad jag anser vara 

realistiskt. Jag är medveten om att min tolkning inte behöver stämma 

överens med målgruppens upplevelse, även om mina utprovningar 

visat föredömliga resultat för mig. Det finns alltid en chans att det jag 

tolkat, kan ha tolkats på fel sätt. Jag anser att det objektiva och 

subjektiva har väldigt hårfina gränser inom detta område, vilket har 

varit en utmaning att ta sig an.  

Jag anser att en av de viktigaste fördelarna med min produkt är 

väsentlig och korrekt fakta i ett bekvämt format anpassad för 

målgruppen. De kortfattade och informativa texterna har varit ett 

effektivt hjälpmedel då utprovningspersonerna uppfattar de som 

lättlästa. Det har för mig från början av arbetet varit självklart att 

utforma texterna på detta sätt. Detta eftersom jag under tidigare 

studier lärt mig hur informationstexter bör utformas. En annan viktig 

del i min text har varit att få läsaren intresserad, och detta har jag 

försökt göra genom direkt tilltal, vilket flera av mina källor 

rekommenderat. Detta gör att jag uppfattar min text som mer 

kommunikativ och det har fallit sig naturligt att skriva på detta sätt. 

Jag uppfattar själv texterna som mer personliga när direkt tilltal är 

tillämpat.  

 

Att använda mig av bildmaterial har varit en idé sedan början av 

arbetet, eftersom jag själv tycker att bilder är ett bra komplement då 

svårigheter att ta till sig text kan uppstå. Enligt Rune Pettersson ska 

bilderna ha ett tydligt syfte och samverka med texten. Därför har jag 

lagt ner stort arbete för att hitta passande bilder. Med detta menar jag 

bilder som beskriver sammanhanget och texterna, men ändå är lekfullt 

beskrivande i gestaltningen. Jag anser att bilderna är passande för 
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sammanhanget därför att de är tydliga och samtidigt tillför lättsamhet 

då jag har valt just leksaksbilar. Resultatet av det valda bildmanéret 

har visat sig positivt i mina utprovningar. Jag anser också att 

kombinationen av bilderna är lyckad och har ett bra sammanhang med 

texten.  

 

I mitt arbete med layouten fann jag gestaltlagarna mycket användbara, 

framförallt var de en bra utgångspunkt i början av arbetet. Utifrån dem 

kunde jag lätt skapa en tydlig struktur på layouten. Likhetens lag har 

varit en betydande utgångspunkt i den övergripande layouten, då jag 

valt en symmetrisk layout med mycket luft för att få bilder och text att 

samarbeta.  

 

Min slutgiltiga produkt är, som sagt, en prototyp av hur ett annat 

informationsmaterial skulle kunna se ut för Sepab. Jag är personligen 

nöjd med resultatet och den responsen jag fått av mina utprovningar, 

men jag kan dock uppfatta produkten som något enformig. Jag har 

utformat den efter rekommendationer, vilket har uppskattats av 

målgruppen, men personligen kan jag tycka att formen kanske är 

något monoton. Tanken har varit att göra informationen och formen så 

enkel och användbar för målgruppen som möjligt, men i detta fall kan 

det kanske gått på ”formens bekostnad” enligt mig.  

 

Även om resultaten i utprovningarna varit positiva kan jag inte 

garantera att produkten är ”felfri” för alla i målgruppen, det skulle 

kräva en mycket bredare undersökning än denna. Jag menar inte heller 

att min produkt är den ultimata för hela målgruppen, utan endast att 

den är anpassad efter målgruppens behov. Att skapa en produkt för en 

så pass bred målgrupp är nästintill omöjligt, då man inte kan anpassa 

den till varje enskild individs behov. Eftersom min produkt är väldigt 
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enkelt utformad kommer det exempelvis kanske alltid finnas personer 

i målgruppen som tycker den är ”för enkel”.  

 

Det har även framkommit olika åsikter om det nuvarande 

informationsmaterialet från Sepab. Vissa kunder ansåg det vara 

någorlunda användbart, andra inte. Jag valde dock att göra en produkt 

utifrån de kriterier de ansåg fungerade bra och vad de föredrog. Mitt 

informationsmaterial ser dock ut på ett helt annat sätt än det gamla, 

detta val gjorde jag därför att visa något nytt för målgruppen, och även 

för företaget. Informationsmaterial behöver inte se ut på just ett visst 

sätt, vilket det gjort hos Sepab. Detta har i sin tur skapat tydliga 

problem för företagets kunder, vilket skulle kunna undvikas.  

Min produkt anser jag bör passa bra att ge ut till målgruppen vid 

exempelvis utbildningstillfällen. Om målgruppen använder sig av 

informationsmaterial redan tidigt i utbildningen kan detta 

förhoppningsvis leda till att de lär sig att använda dem på ett 

produktivt sätt redan från början. Detta kan vara ett viktigt steg för att 

minska problem som detta arbete tagit upp. Genom att låta 

målgruppen få arbeta med informationsmaterialet lär de sig snabbare 

och effektivare hur de ska hantera informationen praktiskt.  

Som nämnt, anser jag att hermeneutiken varit en bra inspirationskälla i 

arbetet och dess lära ger mycket utrymme för intersubjektivitet. Men 

jag vill med detta också påpeka att det har varit en utmaning att ta sig 

an detta abstrakta ämne. Även om jag försökt tolka utifrån min 

målgrupps perspektiv, kan man som sagt, aldrig komma helt utifrån 

sitt eget perspektiv. Detta har lett till att jag många gånger blivit för 

djupgående i tankearbetet med att förstå andras tolkningar, att det 

abstrakta blivit för påtagligt. Denna effekt har jag dock ständigt 

försökt arbeta mot för att ändå komma fram med så konkreta svar och 

resultat som möjligt. 
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Syftet med mitt arbete var att undersöka och producera 

informationsmaterial till en viss målgrupp. Att reda ut vad som innan 

inte fungerat med tidigare material från företaget. Dessutom innefattar 

syftet en lösning för förbättrad och förenklad användning av 

informationsmaterial. Detta har varit kärnan i mitt arbete och utifrån 

mina metoder, analyser, utprovningar och arbetssätt anser jag syftet 

vara uppnått. Detta eftersom jag bland annat genom ett flertal 

undersökningar med målgruppen fått en bra bild av hur de ser på 

produktens utvecklingsmöjligheter, genom det arbetat fram ett förslag 

utifrån mina teorier och metoder som sedan uppskattats av mina 

utprovningspersoner.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Utprovningsfrågor 

Hur uppfattar du innehållet?  

Vilket intryck får du av foldern? 

Varför? 

Vilken version/format föredrar du?  

Hur upplever du texten, är den lättläst? 

”Flyter” texten på? 

Finns det några svårigheter i texten då du måste stanna och läsa om?  

Hur känns layouten?  

Varför? 

Fyller bilderna någon funktion? Hur då? 

Var det något du inte visste om i foldern sedan innan?  
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Bilaga 2 - Exyplus Office manual 

 

EXYPLUS OFFICE 

manual 

 

 

Välkommen till ExyPlus Office!  

 

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du 

med att göra följande inställningar: 

 

Hämta fordon 

Hämta alla fordonsenheter som är kopplade till din ExyPlus-licens, för att göra 

dina fordon synliga i programmet: 

Gå till fliken Inställningar och tryck på knappen 

Fordon. 

Registret med dina fordonsenheter visas. 

 

 Viktigt att 

tänka på för att hämta hem fordon på 

rätt sätt är att använda knappen Hämta 

fordon... Om man inte gör det på detta sätt 

kommer inte ExyPlusen och 

programvaran att kunna 



Sida | 57  

  

kommunicera med varandra. 

 

I registret kan man direkt skriva in all viktig information angående bilen. Så 

som fordonsnamn, reg.nr och mätaställning. Viktigt! Ändra aldrig Box serienr! 

 

Lägg till förare 

För att man ska kunna välja förare, både i bilen och i programmet, måste man 

lägga till dem i ExyPlus Office: 

På fliken Inställningar, tryck på Förare. 

Registret över förare visas. 

 

Tryck på knappen Infoga för att 

lägga till en ny förare. 

Åtminstone förarkod och 

förarnamn måste fyllas i. 

Visningsnamn kan användas om 

man vill att något annat än 

förarens riktiga namn ska synas i fordonsenhetens display. 

 

 

 

 

Lägg till körtyper 

Körtyper används om man vill dela upp sina körningar till olika typer av 

körningar. Vill man ha fler körtyper att välja bland än systemets standard: 

Privat, Tjänste och Övrigt kan man lägga till dessa under Körtyper på fliken 

Inställningar: 
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Ställ in kod, namn och färg på dina nya 

körtyper. 

Integritetsnivån på varje körtyp avgör om 

man i ExyPlus Office ska kunna se detaljer om 

en resa, utöver hur många km som har körts. 

Privat visar inga detaljer, om man inte 

specifikt går in och ändrar körtypen på en 

resa i efterhand. 

En körtyp som är Strikt privat går aldrig att få fram detaljer om i ExyPlus 

Office. Föraren vet att han kör strikt privat genom att symbolen  visas i 

displayen i fordonet. 

Körtypskategorier 

Man kan även använda sig av olika körtypskategorier. Detta kan man t.ex. 

använda sig av om man har olika typer av tjänstekörningar, t.ex. plogning, 

sandning etc. Nya körtypskategorier lägger man till med hjälp av knappen 

Körtypsktegorier… i registret för olika körtyper. 

 

Kartobjekt 

Ett kartobjekt är en plats av intresse som man själv 

lägger till. Det kan t.ex. vara olika kunder eller 

kontor. Klickar man på knappen Kartobjekt administrerar man sina olika 

kartobjekt. 

Man lägger lättast till kartobjekt genom att välja 

en start- eller stoppdestination i loggfilstabellen 

(se Översikt av programmets olika delar nedan), 

genom att högerklicka på en körning och helt 

enkelt välja Start eller Stopp under Skapa 

kartobjekt. Därefter fyller man i önskade 
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inställningar förkartobkejtet. 

 

Uppdatera inställningarna i fordonsenheten 

För att de inställningar som just gjorts ska bli tillgängliga ute i fordonet måste 

man trycka på Uppdatera konfiguration på fliken Inställningar och sedan välja 

Över internet eller Genom USB, beroende på vilken variant av ExyPlus man 

har. De nya 

inställningarna dyker sedan 

upp i fordonet efter att 

nästa körning skickats upp, 

eller efter att man har synkroniserat enheten med ett USB-minne. 

                                      

 

 

Nu är du redo att börja använda ExyPlus! 

Översikt av programmets olika delar 

Körningar 

På fliken Körningar samlas alla 

tidigare körningar som kommer in 

från fordonen. Det som visas här är 

det som är underlag till de 

körjournaler som skrivs ut. 

 Hämta nya körningar 

När den röda pilen blinkar på [ ], 

vet du att det finns nya körningar. 

Tryck på knappen för att hämta 

dem. Gäller ExyPlus Live. För ExyPlus 

USB dyker nya körningar upp när man synkroniserar Office med hjälp av ett 

1 2 

3 

4 

1 

2 

5 
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USB-minne. 

 Gör ett urval 

Välj här vilka körningar du vill se. Välj bland datum, körtyp, fordon, förare eller 

nya körningar. 

 Loggfilstabellen 

I detta fält ser man all information angående de körningar man har valt att 

titta på. T.ex. vilken adress man har kört från och till, vem som 

har kört, sträcka m.m. Man kan dessutom gå in i efterhand 

och ändra all information om det är något som inte stämmer. 

Om din ändring inte skulle synas på en gång, högerklicka på 

vald körning och välj Start & Stopp under Geokod  Tänk på 

att en körning som är strikt privat aldrig går at få fram 

information om i efterhand. 

 Skriv ut en körjournal 

Här väljer du sedan vilken typ av körjournal du vill skriva ut. Journalen 

kommer att innehålla det urval av körningar som gjordes i steg 2. 

   Alkolåshändelser 

Denna knapp syns om man har ett alkolås (Alcoblock eller Dräger 

alkolås) kopplat till sin ExyPlus. Första gången man använder 

funktionen ställer man in ett lösenord som man sedan måste 

skriva in för att kunna se alkolåshändelser.  

 

 

Tips! 

 Högerklicka på en körning i tabellen och välj Visa på karta | Zooma till 

för att snabbt se 

hela körningen på kartan. 

 För musen över linjen på kartan för att se den körda hastigheten på 

just den punkten. 

4 

5 

3 
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Loggboxkonfiguration 

Under fliken Inställningar, samma där man ställde in fordon, körtyper, förare 

m.m., kan man även ställa in vilka inställningar som ska synas i vilka bilar. 

 

Tryck på Loggboxkonfiguration för att ändra 

inställningarna för fordonsenheterna. 

 

Enligt standardkonfigurationen 

(som går att välja i rutan högst 

upp) använder alla fordon samma 

inställningar. Det går dock att ha 

olika inställningar för olika fordon. 

Välj i så fall önskat fordon i denna 

ruta. 

Körningar 

Ställ in om körtyp och förare måste 

väljas varje gång bilen startas eller 

om detta ska väljas vid varje start. Man kan dessutom ställa in att en 

ljudsignal ska påminna föraren att välja en förare och/eller körtyp. Enligt 

standard behöver man inte välja varje gång man startar 

 

 

Ljud  

Bestäm om ljuden i fordonet ska gå att stänga av, 

och om de i så fall ska sättas på igen automatiskt efter en viss tid.  
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Enligt standardkonfigurationen sätts ljudet på igen efter 15 minuter. 

 

Körtyper och förare 

Välj vilka körtyper och förare från ExyPlus Office som ska gå att välja i 

fordonet. 

Enligt standardkonfigurationen får alla enheter alla körtyper och förare. 

 

Positionering 

Ställ in om fordonet kontinuerligt ska skicka in sin position under färd, och 

därmed synas på Live-fliken. Enligt standardkonfigurationen är fordonet 

inställt på att visas under Live-fliken. 

 

Tips! 

 Tryck på F1-tangenten i alla delar av programmet för att visa mer 

information om det du behöver hjälp med. 

Live 

På fliken Live kan du hela tiden följa 

dina fordon och se var de befinner 

sig just nu, hur fort de kör m.m. 

 Listan till vänster visar vilka 

fordon som är igång och kör 

just nu 

 Klicka på ett fordon på kartan 

för att få fram en 

informationsruta 

 Sortera efter olika 

fordonskategorier för att 

endast se en viss fordonstyp 

 Klicka och dra i kartan för att 
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flytta den 

 Vänsterklick zoomar in 

 Högerklick zoomar ut 

 Genom att högerklicka på en bil i menyn till vänster kan man välja 

olika funktioner: 

 

Zooma till vald bil genom att högerklicka på den och välj Zooma till på 

kartan och se bilens position just nu. Eller välj Hitta på kartan för att en 

pil ska peka ut bilens position. 

 

Knappen Begär position uppdaterar bilens position varje sekund i fem 

sekunder istället för en gång var trettionde sekund.  

 

Det går dessutom att välja vad man vill se, fordonsnamn och/eller 

förare samt hur man vill sortera sina fordon. 

 Du kan även välja vilken information du vill se med knapparna upptill 

vänster 

 

Hjälp 

Under hjälp fliken finns olika funktioner för att 

underlätta din användning av ExyPlus Office. Bland 

annat kan man uppdatera programmet genom att 

trycka på Sök efter uppdateringar. Finns nya 

uppdateringar tillgängliga laddar programmet hem 

dem och installerar automatiskt efter hämtning.  

För en mer detaljerad manual till programmet trycker 

du här på knappen Visa hjälp. Här finns mer information om alla programmets 

funktioner om det skulle behövas. 

Om man behöver support finns en direktlänk till vår supportsida där manualer 

(bland annat denna) finns. Tryck bara på Supporthemsida så dyker sidan upp i 



Sida | 64  

  

din webbläsare. Med knappen Fjärrsupport kan supportpersonal från Sepab 

styra datorn åt er om något problem dyker upp som ni inte kan lösa.  

Support för ExyPlus finns tillgängligt vardagar under kontorstid på telefon: 08 

– 122 00 400, eller mail: support@sepab.se   

 

 

mailto:support@sepab.se
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Bilaga 3 - Min prototyp 
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