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SAMMANFATTNING
En bruksanvisning är inte bara ett lagkrav utan även avgörande för helhets-
intrycket av en produkt och det företag som står bakom. Därför är det av största 
vikt att bruksanvisningen klarar av att förmedla den information som krävs för att 
användaren ska kunna nyttja produkten på ett korrekt och säkert sätt.

På uppdrag av företaget Careva Systems AB har jag arbetat med att förbättra en 
bristfällig bruksanvisning till deras produkt Carevabältet. Den befintliga bruks-
anvisningen innehåller mycket text, är komplicerad och rörig och visar inte 
hänsyn till läsaren, vilket riskerar att göra denne osäker, irriterad och missnöjd.

Jag har undersökt hur informativ illustration kan användas som ett verktyg för att 
göra bruksanvisningen lättare att läsa och förstå samt tydligare och mer intressant 
för användaren. För att få reda på det har jag analyserat och användartestat den 
befintliga bruksanvisningen, jag har lärt känna målgruppen med hjälp av 
intervjuer och jag har tittat på teorier om fördelarna med illustration och vilka 
egenskaper de måste ha för att fungera i bruksanvisningen. 

Utifrån det jag kommit fram till har jag skapat ett förbättringsförslag som i mångt 
och mycket handlar om att förtydliga genom att förenkla. Konceptet har jag sedan 
utprovat för att kunna konstatera att illustration bidrar till att bruksanvisningen 
fyller sin funktion bättre.
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1 INLEDNING 

Enligt den svenska konsumentköplagen skall en produkt åtföljas av de 
instruktioner som behövs för att använda den (Sveriges Riksdag, 110512). 
Denna typ av information har flera olika namn, men jag väljer att använda 
begreppet bruksanvisning. Bruksanvisningen utgör en betydande del av 
produkten. Den fungerar som en form av marknadsföring och en bra 
bruksanvisning påverkar helhetsintrycket av produkten och företaget till det bättre 
(Ander, 2003, s. 280).

1.1 Bakgrundsbeskrivning
Careva Systems AB, fortsättningsvis kallat Careva, utvecklar och säljer 
positioneringsbälten. Det är en typ av hjälpmedel som används för att ge personer 
med funktionsnedsättning extra stöd vid sittande i fordon och rullstol. Carevas 
sortiment utgörs till största delen av Carevabältet. Det är en bälteslösning som 
består av många olika komponenter. Produktserien är uppbyggd kring ett 
grundbälte och ett antal påbyggnadsbälten i olika storlekar och varianter, som kan 
kombineras för att passa en individuell situation. 

De flesta delar som ingår i Carevabältet säljs separat men det finns även en färdig 
paketlösning. Den kallas för Kombi Kit och levereras färdigmonterad tillsammans 
med en egen instruktion.

Careva har ett flertal återförsäljare. Dessa har möjlighet att nyttja Carevas 
informationsmaterial men producerar också i viss mån sitt eget. Därför har jag 
under arbetet haft kontakt med företaget Autoadapt, som är en av de större 
återförsäljarna av Carevabältet.

När det gäller hjälpmedel talar man om brukare och förskrivare. Förskrivare är 
personal inom hälso- och sjukvården, såsom arbetsterapeuter eller sjukgymnaster, 
som har ansvaret att välja, prova ut, förskriva och anpassa hjälpmedlet efter den 
funktionshindrades behov. I ansvaret ingår också att informera och instruera 
användaren kring hjälpmedlets funktion och hantering (www.vårdhandboken.se).  

Den person som får ett hjälpmedel förskrivet kallas för brukare. När det gäller 
Carevabältet är det sällan som brukaren själv klarar av att använda produkten utan 
hjälp av en anhörig eller en assistent (Falk C. 110512). Därför kommer jag i 
rapporten att nyttja det bredare begreppet användare som benämning på de 
personer som bruksanvisningen riktar sig till. 
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1.2 Problemformulering
Carevabältet har idag en befintlig bruksanvisning som företaget önskar förbättra. 
Enligt Careva själva är det huvudsakliga problemet att bruksanvisningen består till 
största delen av text. En textbaserad bruksanvisning kan innebära svårigheter med 
att tolka och förstå instruktionerna. Mycket text medför också höga översättnings-
kostnader för företaget när produkten ska säljas i andra länder. 

En tänkbar lösning på problemet kan vara att byta ut innehållet mot illustrationer, 
för att på så sätt göra bruksanvisningen lättare att förstå och enklare att exportera.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att utveckla ett förslag på en illustrationsbaserad 
bruksanvisning. Carevabältet kommer inom en snar framtid att ses över och 
troligen genomgå en del förändringar, både utseendemässigt och funktions-
mässigt. På grund av detta kommer arbetet att kretsa kring att framställa ett 
koncept och inte ett färdigt informationsmaterial. Förbättringsförslaget ska utgöra 
en grund för det fortsatta arbetet med bruksanvisningen och resultatet ska gå att 
applicera på hela produktserien.

1.4 Frågeställning
Hur kan tillämpning av informativ illustration bidra till att göra bruksanvisningen 
tydligare för målgruppen enligt kriterierna läslig, läsbar och läsvärd? 

Begreppen läslig, läsbar och läsvärd förklaras i teorikapitlet 2.2 Ord, bild och 
form.

1.5 Avgränsning
Eftersom min inriktning är informativ illustration kommer jag endast att arbeta 
med den visuella kommunikationen. Jag kommer dock att inkludera vissa andra 
aspekter som bör beaktas vid utformningen av den nya bruksanvisningen. Mitt 
huvudfokus ligger på bild, men jag kommer även i viss mån att beröra ord och 
form samt innehåll.

För att gestalta hur bruksanvisningen kommer att se ut väljer jag ut några delar av 
produktserien som får representera helheten. De delar jag har avgränsat mig till är 
grundbältet, som utgör en förutsättning för att man ska kunna montera övriga 
delar, samt en bälteskombination som kallas axelbälte. Axelbältet består av flera 
olika delar som hänger ihop, men det är varken den enklaste eller mest 
komplicerade lösningen, varför jag anser att den passar bra som exempel.
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2 TEORI

Teorierna har fungerat som stöd för att motivera vad som gör illustration till ett 
bra verktyg för att förmedla information samt varför en illustrationsbaserad 
bruksanvisning är bättre för Carevabältet än en textbaserad. Teorierna har också 
hjälp mig att komma fram till hur jag ska tänka kring gestaltningen.

2.1 Illustration
Bilder är konkret information som vi erhåller omedelbart. Det visuella språket 
kommunicerar snabbt och direkt. Text är abstrakt information som vi måste 
uppmärksamma för att begripa. Det skriftliga språket kräver mycket förkunskap 
och tar tid att läsa av (McCloud, 1993, s.49). När det gäller bruksanvisningar är 
det viktigt att informationen går att exportera. Genom att arbeta med det visuella 
språket uppnår man kommunikation som fungerar internationellt, med undantag 
för vissa kulturella skillnader (Ander, 2003, s.57-59).

Fotografier är direkta speglingar av verkligheten som avbildar det exakta 
utseendet. De har alltid en hög grad av realism. Illustrationer kan vara allt på en 
skala från fotorealistiska till rent abstrakta (Pettersson, 2004). Det gör illustration 
till ett mycket anpassningsbart verktyg. När man illustrerar kan man tillämpa 
förstärkning genom förenkling. Det innebär att ju mer avskalad bilden är, desto 
tydligare framträder bildens budskap och viktiga detaljer (McCloud, 1993, s.30). 
Denna möjlighet har inte fotografi i samma utsträckning. Fotografier är 
begränsade till den verklighet de är skapade i, medan illustration är oberoende av 
tid, miljö, rekvisita, statister och ljussättning. Illustration kan dessutom visa 
fenomen som inte går att se med blotta ögat eller kameralinsen (Pettersson, 2004).

Tidigare forskning visar att användaren förstår informationen bättre och utför 
uppgiften snabbare och mer korrekt när bruksanvisningar innehåller illustrationer. 
Illustrationer är extra effektiva när det gäller att förmedla spatial information, det 
vill säga rumslig orientering (Fukuoka et.al, 1999). 

2.2 Ord, bild och form
”Varje informationsbild bör vara läsvärd, vara läslig, vara läsbar, ha ett tydligt 
syfte och ha en förklarande bildtext.”(Pettersson, 2004, s.12) Även om illustration 
har många informativa egenskaper riskerar de, liksom alla bilder, att vara 
mångtydiga och kunna tolkas på flera olika sätt. ”Bilder talar sällan för sig själva.” 
”Visserligen brukar man säga att en bild säger mer än tusen ord, men för att klara 
den uppgiften behövs ofta några förklarande rader.”(Ander, 2003, s. 22) 
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Läslighet handlar om hur bra bilden eller texten går att läsa och påverkas av 
utseendet (Pettersson, 2011, s. 449). Läsbarhet handlar om hur bra bilden eller 
texten går att förstå och påverkas av innehållet (Pettersson, 2011, s. 448). 
Läsvärdhet handlar om huruvida bilden eller texten är av intresse för betraktaren 
och påverkas av både utseendet och innehållet (Pettersson, 2011, s. 453).

Både Pettersson (2004) och Ander (2003) betonar vikten av att informativa bilder 
kompletteras med text. Jag skulle vilja påstå att huruvida bilden är i behov av 
förklarande text eller inte, beror på bilden och sammanhanget. Det de 
argumenterar för är dock samspelet mellan bild och text. Genom att kombinera de 
olika uttrycksformerna ord, bild och form, så att de drar nytta av varandras 
styrkor, åstadkommer man den tydligaste sortens information (Ander, 2003, s.22.)
 

2.3 Seriemediet
Ett exempel på när samspelet mellan ord, bild och form utnyttjas till sin fulla 
potential är serier. Det som kännetecknar serier är bilder sammanställda i en 
avsiktlig sekvens (McCloud, 1993). 

Genom att sätta samman två eller fler bilder i en sekvens skänker vi dem en 
samhörighet och tvingar betraktaren att uppfatta dem som en helhet. Våra hjärnor 
kompletterar ständigt det ofullständiga via erfarenhet och fantasi. Det gör att vi 
inte kan låta bli att fylla mellanrummet med den förändring, tid eller rörelse som 
krävs för att sammanlänka bilderna och skapa ett kontinuerligt flöde (McCloud, 
1993, s.60-93). Detta fenomen kallas för slutenhet.

Slutenhet är också en av gestaltningslagarna inom kognitionspsykologin, vilken 
handlar om hur vi varseblir och tolkar information. Gestaltlagarna är ett antal 
principer för hur vår förmåga att söka mönster gör att vi grupperar element med 
gemensamma egenskaper till en betydelsefull helhet (Lipton, 2007, s.15).

En annan intressant aspekt av seriemediet är hur graden av abstraktion påverkar 
betraktaren. En realistisk och komplex bildstil gör att vi upplever motivet som 
objektivt och specifikt. En ikonisk och enkel bildstil gör att vi upplever motivet 
som subjektivt och universellt. Det innebär att ju mer man abstraherar desto fler 
människor tenderar att känna igen sig själva. Den delaktighet som uppstår genom 
identifikation skapar ett engagemang hos läsaren (McCloud, 1993, s.24-59).

Ett övergripande tema som examensarbetet måste beröra på ett eller annat sätt är 
flöden och processer. En process kan beskrivas som en serie sammanhängande 
handlingar som stegvis leder fram till ett resultat och med flöde menas i samman-
hanget en följsam rörelse. Jag väljer att applicera detta tema på min gestaltning,
då bruksanvisningen innebär att med hjälp av bild förklara ett tillvägagångssätt. 
Med andra ord, att illustrera en process. 

7



2.4 Universell Design
Universell design handlar om att utforma produkter, tjänster och miljöer så att de 
kan användas av så många människor som möjligt utan att behöva anpassas (The 
Principles of Universal Design, 1997). Detta förhållningssätt, som också kallas 
design för alla eller inkluderande design, praktiseras främst inom området för 
funktionsnedsättning. Tanken är att formge för personer med begränsad förmåga 
för att på så sätt även inkludera personer med fullgod förmåga. 

Carevabältet är skapat med ambitionen att uppfylla kriterierna för universell 
design (Björk E. 110504). Därför ansåg jag det relevant att undersöka hur 
universell design också kunde appliceras på bruksanvisningen. Jag fann att det 
finns två principer för universell design som berör information. 

Den ena principen handlar om att göra informationen enkel och begriplig oavsett 
användarens erfarenhet eller läs- och språkkunskap (The principles of universal  
design, 1997). Som ett konkret exempel på detta används ”An instruction manual 
with drawings and no text”. Här betonas användning av illustration istället för text 
för att på så sätt göra bruksanvisningen lättare att förstå. 

Den andra principen går ut på att göra informationen möjlig att uppfatta och 
tillgänglig för alla genom att använda olika former av kommunikation såsom 
visuell, audiell och taktil, samt att använda redundans emellan dem (The 
principles of universal design, 1997). Detta är i min mening eftersträvansvärt men 
det ryms inte inom ramen för mitt examensarbete. 

2.5 Bruksanvisningar 
Eftersom Carevabältet räknas som ett hjälpmedel har jag valt att titta närmare på 
vilka specifika krav som ställs på bruksanvisningar inom det området. 
Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram en publikation med rekommendationer kring 
just bruksanvisningar för hjälpmedel. Där hittar man råd och regler gällande 
vilken information som måste medfölja och hur den bör presenteras. Dessa 
praktiska riktlinjer är ingen regelrätt teori men har fungerat som vägledning.

I regelverket för medicintekniska produkter framgår det att en bruksanvisning 
måste finnas med och att informationen ska vara anpassad efter vem den riktar sig 
till, dennes kunskapsnivå och hjälpmedlets svårighetsgrad (Hjälpmedelsinstitutet, 
2010, s.7). Det innebär att man bör skilja mellan förskrivarinformation och 
brukarinformation eftersom förskrivarna och brukarna oftast tillhör olika mål-
grupper med olika behov (Hjälpmedelsinstitutet, 2010, s.15). Att på detta sätt 
definiera användaren av informationen och formge därefter är en central del i 
informationsdesign (Pettersson, 2011, s.36).
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3 METOD

3.1 Analys
Jag har valt att använda mig av visuell analys för att få en klarare uppfattning om 
den befintliga bruksanvisningens problematik. Detta för att kunna avgöra vilka 
aspekter man bör anamma respektive undvika i den nya bruksanvisningen. Att 
analysera innebär att plocka isär ett objekt och undersöka dess olika beståndsdelar 
(Ekström och Larsson, 2010, s.21). En lika viktig aspekt av analysen är att sätta 
samman, då metoden går ut på att granska delarna för att förstå deras relation till 
varandra och betydelse för helheten (Ekström och Larsson, 2010, s.183). 
 
Eftersom resultatet av analysen påverkas av vilken utgångspunkt man väljer 
(Ekström och Larsson, 2010, s.21) har jag varit noga med att hitta lämpliga ramar 
för analysen. Mitt fokus har legat på att studera bruksanvisningens kommunika-
tiva egenskaper med avstamp i mina teorier. I analysen har jag tittat på bild, text 
och form var för sig samt samspelet mellan dem utifrån kriterierna läslighet, 
läsbarhet och läsvärdhet. Sedan har jag tillämpat komparativ, det vill säga 
jämförande, analys genom att ställa den i kontrast till liknande material. 
Komparativ metodik används för att synliggöra likheter och skillnader mellan 
olika objekt och för att identifiera intressanta tendenser (Ekström och Larsson, 
2010, s.45). 

Det material jag har analyserat är Carevas befintliga bruksanvisning (se Bilaga 1), 
återförsäljaren Autoadapts version av bruksanvisningen (se Bilaga 2), samt en 
separat instruktion till Kombi Kit (se Bilaga 3). Alla tre är informationsmaterial 
för samma produkt och gav därför en intressant variation av olika lösningar både 
inom företaget och utanför.

3.2 Intervju
Frågeställningen bygger på att bruksanvisningen ska bli tydligare utifrån 
målgruppens förutsättningar. För att kunna uttala mig om dessa behövde jag veta 
hur de ser ut. Ett ypperligt sätt att lära känna användarna är att prata med dem 
(Lipton, 2007, s.38). Därför föreföll det ganska logiskt att välja intervju för att få 
reda på mer om målgruppen. Kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal, vilket 
gör det till ett naturligt sätt att skaffa kunskap. Det är en dynamisk metod som ger 
ett vidare perspektiv och en mer nyanserad bild av det som undersöks (Holme & 
Solvang, 2006, s. 99).

Den information man får ut av en intervju påverkas av vem man väljer att 
intervjua och vilka frågor man ställer. Därför är det mycket viktigt att göra 
medvetna val, så att resultatet av intervjun blir relevant och tillräckligt 
omfattande. (Holme & Solvang, 2006, s. 104) 
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Urvalet av intervjupersoner har jag kommit fram till i samråd med min handledare 
på Careva. Det finns i huvudsak tre olika kanaler för användaren att skaffa 
Carevabältet. Uppskattningsvis är det 20% av användarna som vänder sig direkt 
till Careva (Björk E. 110504). Övriga användare går antingen via en förmedlare av 
hjälpmedel eller en förmedlare av bilanpassningar. För att få ett brett spektrum av 
deltagare har jag därför pratat med förmedlare ur båda kategorierna och användare 
som gått via respektive kanal. Dessa är alla människor som kommer i kontakt med 
bruksanvisningen på olika sätt och därmed kan antas ha intressanta synpunkter på 
den.

Det jag ville få reda på var vad personerna har för koppling till Carevabältet,
hur de fick kunskap om och lärde sig att hantera det samt hur de använder 
bruksanvisningen och vad de har för behov kring den. Detta har jag formulerat i 
en intervjuguide (se Bilaga 4). Intervjuerna utfördes över telefon med intervju-
guiden som stöd för frågorna och anteckningar som dokumentation av svaren. 

3.3 Observation
För att få en aning om ifall konceptet till den nya bruksanvisningen innebär någon 
förbättring i kontrast till den gamla bruksanvisningen har jag användartestat dem 
båda. Metoden jag har använt är observation och på samma sätt som i analysen 
har jag gjort en komparativ sådan.

Ett enkelt sätt att testa en produkt är att ge användaren en uppgift att utföra med 
hjälp av produkten, be användaren att ”tänka högt” genom hela processen, 
observera och anteckna under tiden och ställa frågor efteråt (Lipton, 2007, s.40-
41). På detta sätt har jag genomfört mina observationer. Jag har försett test-
personen med produkten, bruksanvisningen och ett säte. Testpersonen har sedan 
fått i uppgift att först montera bältet på sätet och sen beskriva hur bältet ska sitta 
på kroppen. Efter testet har jag låtit deltagarna titta på det testobjekt de inte fick 
prova och noterat reaktioner och kommentarer.

Jag har utfört användartesterna på fyra personer som saknade tidigare kunskap om 
Carevabältet, varav två fick testa den gamla bruksanvisningen och två fick testa 
den nya. Jag kunde inte testa på någon som redan hade erfarenhet av Carevabältet. 
Det hade då varit svårt att avgöra om de utförde momenten efter instruktionerna 
eller efter minnet. Om någon som aldrig sett eller använt bältet förut kan förstå 
bruksanvisningen, borde man kunna anta att även en person med erfarenhet av 
produkten kan förstå informationen. Det är inte nödvändigt att testpersonerna fullt 
ut representerar målgruppen, men man bör välja människor med olika ålder, kön 
och bakgrund (Lipton, 2007, s. 41-42), vilket jag har strävat efter även om det inte 
ger en tillräcklig spridning när antalet deltagare är så få.
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4 EMPIRI

4.1 Analys
Det krävs tid och förkunskap för att förstå text (McCloud, 1993, s.49). En stor 
textmängd och svåra termer är därför faktorer som kan tänkas göra texten mer 
ansträngande att läsa. Text fungerar också sämre för att beskriva spatial 
information (Fukuoka et.al, 1999). Carevas bruksanvisning (Bilaga 1) består i 
huvudsak av text, både utrymmesmässigt och informationsmässigt. I texten 
förekommer begrepp som jag antar förutsätter en viss förförståelse, som 
exempelvis ”höftbenskammen”. Jag upplever att texten i bruksanvisningen är 
komplicerad på många ställen. Speciellt gäller detta instruktionerna, som ska 
förmedla bland annat delarnas rumsliga placering i förhållande till omgivningen 
och varandra. Utifrån detta drar jag slutsatsen att texten i Carevas bruksanvisning 
är besvärlig att läsa och problematisk att förstå.

Det vi vet om fotografier är att de är bundna till verkligheten, vilket innebär en 
begränsad möjlighet att påverka utseendet och innehållet (Pettersson, 2004). Vi 
vet också att en bilds läslighet, läsbarhet och läsvärdhet hänger ihop med just dess 
utseende och innehåll (Pettersson, 2011). Som komplement till texten i Carevas 
bruksanvisning används fotografier. Att fotona är i färg kan tänkas bidra till att det 
blir lättare att se vad de föreställer. Dessvärre är bilderna små, vilket i 
kombination med det faktum att produkten i sig är mörk, kan göra det svårt att 
urskilja viktiga detaljer. Förövrigt innehåller bilderna information som jag tror 
riskerar att distrahera läsaren, som till exempel ansikten och kläder. I egenskap av 
fotografier blir bilderna därför otydliga och svårtolkade.  

För att åstadkomma tydlig information bör man beakta samspelet mellan text och 
bild genom att placera dem i nära anslutning till varandra och använda respektive 
medium där det gör bäst nytta, (Ander, 2003). När det gäller texten och fotona i 
bruksanvisningen får jag uppfattningen att de varken stöttar varandra tillräckligt 
mycket, eller är sammankopplade på ett bra sätt. Texten och fotona är utspridda 
över ytan och länkas samman med hjälp av siffror. Detta anser jag ger ett 
osammanhängande och rörigt intryck och enligt de teorier jag nämner i kapitel 2.2 
Ord, bild och form, motverkar det god informationsdesign.

För att bruksanvisningen ska uppfylla kravet på läsvärdhet måste den vara av 
intresse för läsaren (Pettersson, 2011). Läsvärdheten kan säkerställas genom 
målgruppsanpassning och i det här fallet innebär det att informationen ska vara 
utformad efter vem den är ämnad för (Hjälpmedelsinstitutet, 2010). I Carevas 
bruksanvisning förekommer en blandning av information för förskrivaren och 
information för brukaren. Jag tror att det medför att oavsett vilken av grupperna 
du tillhör, så kommer du antagligen att ta del av information som inte är relevant 
för dig, och därför ej heller läsvärd.
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Illustration har flera fördelar gentemot foton, bland annat förmågan att kunna 
förenklas och anpassas för att betona det viktiga i bilden (McCloud, 1993). 
Bilderna i Autoadapts bruksanvisning ( Bilaga 2) borde därför innebära en 
förbättring, då de är illustrationer i stället för fotografier. Dock är illustrationerna 
stiliserade kopior av Carevas foton. Å ena sidan tycker jag att detaljerna 
framträder tydligare, trots att bilderna har ungefär samma storlek som Carevas. Å 
andra sidan är innehållet detsamma och bilderna är fortfarande jämförelsevis 
detaljerade, varför jag anser att illustrationens möjlighet att påverka bilderna inte 
utnyttjas till fullo. För övrigt är Autoadapts bruksanvisning i mycket hög grad 
baserad på Carevas, framför allt vad gäller texten, vilket betyder att den lider av 
samma brister.

Utifrån de teorier jag tagit upp i kapitel 2 Teori har jag kommit fram till att det 
som kännetecknar en tydlig bruksanvisning är kort och koncis text i kombination 
med enkla och avskalade bilder där text och bild är integrerade med varandra, 
samt anpassade efter användaren. Instruktionen till Kombi Kit (Bilaga 3) finns i 
tre olika utföranden som motsvarar bältets storlekar, small, medium och large. 
Informationen varierar mellan storlekarna för att vara så väsentlig som möjligt. 
Till exempel innehåller endast versionen till storlek small instruktioner om hur 
Kombi Kit används tillsammans med bilbarnstol. Texten är kortfattad och bilderna 
är förenklade linjeteckningar. Samspelet mellan dem kunde varit bättre men 
bortsett från det kan jag konstatera att av de tre exempel jag analyserat är 
instruktionen till Kombi Kit den som bäst uppfyller kraven på läslighet, läsbarhet 
och läsvärdhet.

4.2 Intervju
Trots att Carevabältet kan användas av personer i alla storlekar och i de flesta 
olika sorters säten, är det vanligast att brukarna är barn och att bältet används i 
bilen. Därför är användaren oftast en förälder till ett funktionshindrat barn.

Det visade sig att de användare som får Carevabältet genom en förmedlare, 
oavsett om det gäller hjälpmedel eller bilanpassning, även får mycket omfattande 
kunskap om produkten i samband med förmedlingen. De får en utprovning för att 
ta reda på vilka inställningar de ska använda, de får en noggrann genomgång av 
hur produkten ska hanteras och de får bältet färdigmonterat vid leverans.
Således har användaren ett ganska litet behov av bruksanvisningen. 

Den som förmedlar Carevabältet däremot, som ska klara av att bistå användaren 
med ovanstående hjälp, är i högre grad beroende av information. Förmedlaren har 
ett stort ansvar för att själv förstå produkten och kunna lära ut den till andra. Här 
spelar bruksanvisningen en stor roll. Den som har störst behov av instruktionerna 
är dock den användare som väljer att skaffa bältet direkt från Careva, och som 
tvingas klara av montering, justering och användning på egen hand. 
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Därför har jag uppfattningen att bruksanvisningens primära målgrupp måste vara 
de personer som helt saknar tidigare erfarenhet av Carevabältet. Den sekundära 
målgruppen är de som redan är insatta i produkten. Enligt samma tanke som i 
universell design, tror jag att man kan utgå ifrån den som vet minst och då även 
inkludera den som vet mer.

Annat som framkom av intervjuerna var att Carevabältet upplevdes som ganska 
enkelt att hantera. Monteringen var det förhållandevis svåraste med produkten och 
därför också det viktigaste att bruksanvisningen förklarar. En av förmedlarna 
bekräftade att de behöver mer omfattande information och av en annan typ än den 
som är till för användaren. En av användarna, som hade fått Kombi Kit, uttryckte 
följande om dess instruktion ”Det räckte med att slänga ett öga på bilderna för att 
se hur det skulle sitta.”

4.3 Observation
De första två personerna, som fick testa den befintliga bruksanvisningen, gick 
tillväga på varsitt sätt. Den ena testpersonen utgick mest ifrån bilderna och i det 
närmaste undvek att läsa texten över huvud taget. Personen sökte sig endast till 
texten vid några få tillfällen då tveksamhet uppstod. Det faktum att personen 
förlitade sig så mycket på bilderna, trots att de upplevdes svåra att se och 
innehålla mycket distraherande detaljer, resulterade i att monteringen gick mindre 
bra och i slutändan blev felaktig.

Den andra testpersonen utgick mest ifrån texten och använde bilderna mer som 
ledtrådar för att kunna tolka den. Här blev monteringen visserligen rätt men det 
tog lång tid då personen hakade upp sig på vissa ord och var tvungen att läsa 
texten flera gången för att förstå den. Båda testpersonerna reagerade på att den 
befintliga bruksanvisning innehöll för mycket text och otillräckliga bilder, vilket 
gjorde instruktionerna krångliga att följa.

Vid testerna av det nya förslaget, med de två andra personerna, gick de mycket 
likt varandra tillväga. Båda testpersonerna började med att hålla upp produkten 
och jämföra med bilderna. På det sättet fortsatte det genom hela processen. 
Personerna tittade växelvis på illustrationerna och sitt eget arbete för att stämma 
av att det såg likadant ut och på så sätt kontrollera att det blev rätt. Det uppstod 
inga problem för testpersonerna att själva fylla i glappet mellan bilderna. Testerna 
av den nya bruksanvisningen gick överlag både smidigare och snabbare. 
Synpunkter som kom upp var att den var mycket enkel och tydlig.

Gemensamt för alla testpersonerna var att de utforskade produkten genom att 
vrida och vända på den för att lista ut hur den fungerade. De testade sig fram, inte 
bara med hjälp av bruksanvisningen, utan även på egen hand för att komma fram 
till hur det skulle hänga ihop.
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5 RESULTAT

Det som framkom av intervjuerna var att bruksanvisningen främst ska förklara 
montering och användning av Carevabältet. Informationen bör delas upp mellan 
de olika målgrupperna förskrivare och brukare, och anpassas därefter 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2010). Därför har jag sållat bort den information som 
vänder sig till förskrivare och fokuserat på målgruppen användare. Det är också 
den målgrupp som enligt resultatet av intervjuerna är viktigast att utforma bruks-
anvisningen för. 

Illustration är att föredra framför text när informationen ska fungera universellt 
(The Principles of Universal Design, 1997) och över språkgränserna (Ander, 
2003, s.57-59). Detta har jag även hittat stöd för i analysen, varför jag valt att göra 
konceptet illustrationsbaserat.

Jag har valt att beskriva instruktionerna steg för steg i en serie av illustrationer. En 
sekvens av bilder innebär att läsaren ser innehållet som en sammanhängande enhet 
(McCloud, 1993, s.60-93). Denna vetskap har jag utnyttjat för att kunna utelämna 
smärre steg mellan illustrationerna utan att det uppstår glapp i informationsflödet.

Jag har valt ett upplägg som påminner om det som används i instruktionen till 
Kombi Kit. Varje bälteslösning har fått ett eget uppslag med fyra bilder. Den 
första bilden visar delarna som ingår i lösningen, en sorts presentation. Den andra 
och den tredje bilden visar monteringen. Först förklaras i vilka kanaler på 
grundbältet delarna ska sitta och sen visas delarna på plats. Den fjärde bilden visar 
användningen, det vill säga hur bälteslösningen ser ut på en brukare. 

Man kan framhäva det väsentliga innehållet i en bild genom att förenkla den 
(McCloud, 1993, s.30). Att bilderna blir tydligare ju enklare de är har jag även 
kommit fram till i min analys. Därför har jag valt att använda en avskalad och ren 
bildstil med svarta linjer mot vit bakgrund. Jag hoppas också att med hjälp av 
enkelheten i bilderna, betona hur enkel själva produkten är. Perspektivet är snett 
ovanifrån för att visa objekten ur den tydligaste vinkeln, och även från det håll 
man ser dem om man monterar produkten i passagerarsätet på en bil.

Ett dilemma med att illustrera produkten är att den är så anpassningsbar. Careva-
bältet kan kombineras på en mängd olika sätt i olika storlekar och monteras i de 
flesta olika sorters säten. Jag hade ingen möjlighet att i bild visa alla alternativ. 
Lösningen blev att bilderna visar de vanligaste alternativen, ett sorts medel, och 
det som inte framgår kan man komplettera med förklarande text. Eftersom 
majoriteten av Carevabältets användare är barn har jag i bilderna visat 
storleksinställningen för medium och jag har använt en allmängiltig stol som 
skulle kunna representera vilket säte som helst. 
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6 SLUTSATS

6.1 Käll- och metodkritik
Vad gäller källor så har jag i den mån jag kunnat använt mig av den mest 
ursprungliga och aktuella litteraturen. En stor del av de skriftliga källorna är dock 
sekundärkällor och böcker som har utgjort tidigare kurslitteratur. Det är källor 
som jag förlitar mig på då upphovsmännen är trovärdiga och högt ansedda inom 
området men det kan också tänkas att jag ser dem på det sättet då de ligger till 
grund för min utbildning och därmed har haft stor influens på mig.

Samtidigt har jag försökt att söka mig till andra källor för att försäkra mig om att 
teorierna förekommer på fler än ett håll och vissa delar av min teori har jag även 
hittat stöd för genom mina metoder. 

De tre metoder jag valt är alla kvalitativa och olika former av fallstudier. En 
fallstudie innebär att studera en del, ett fall, och med hjälp av det utläsa något om 
helheten. ”Svårigheten är att ett ensamt fall [...] aldrig fullt ut kan representera 
verkligheten [...]. Det betyder att man måste vara försiktig med de slutsatser man 
drar. Slutsatserna kan ses som indicier (antydningar) och får kanske värde först 
när det finns andra indicier som pekar åt samma håll och som inhämtats genom 
andra forskningsmetoder.” (Ejvegård, 2009, s.35)

”Vetenskaplighet handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att något ska kunna 
påstås vara sant.” (Ekström & Larsson, 2010, s. 14) samtidigt som ”Kriteriet för 
vetenskaplighet är att djupare liggande delar av verkligheten uppenbaras” (Holme 
& Solvang, 2006, s. 325). Man kan anta att resultatet av en undersökning utgör en 
form av sanning när det är pålitligt, giltigt och relevant och när det kan förväntas 
bli detsamma om undersökningen upprepas (Ekström & Larsson, 2010, s.14). 
Förståelsen för resultatet av undersökningen beror också på hur det tolkas (Holme 
& Solvang, 2006, s.325), och tolkningen påverkas sannolikt alltid av forskarens 
egen synvinkel och förförståelse (Ekström & Larsson, 2010, s.180). I synnerhet 
gäller detta mig då jag är en ovan forskare.

Urvalet av intervjupersoner och testpersoner är mycket litet, vilket har gett ett 
begränsat resultat och därmed en ofullständig bild av situationen. Jag hade 
ambitionen att utföra mina metoder med ett större antal människor ur fler olika 
grupper som berörs av bruksanvisningen. Det visade sig dock vara svårt att hitta 
någon som kunde ställa upp. Många av de personer jag försökte få kontakt med 
saknade antingen möjlighet att uttala sig eller kunskap om Carevabältet.

Med ovanstående i beaktande skulle resultatet troligtvis ha kunnat bli ett annat om 
jag hade gjort något annorlunda. Jag anser dock att den teori och de metoder som 
jag har använt mig av har fungerat bra för att fördjupa min kunskap inom ämnet 
och det som jag har kommit fram till ter sig som logiskt och sant.
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6.2 Diskussion
När jag ser tillbaka på arbetet inser jag att kan ha låst mig vid en lösning från 
början, utifrån företagets önskemål och mina egna förväntningar. Det innebär en 
risk för att andra möjliga lösningar på problemet har blivit förbisedda. Jag har till 
exempel inte tittat fullt så noga på vad som skulle kunna tala emot att använda 
illustration i bruksanvisningar. Trots det är jag mycket nöjd med det arbete jag har 
lagt ner. Speciellt vad gäller teori, det har jag haft stor nytta av. Däremot har jag 
ägnat mindre utrymme åt metod och gestaltning. Jag hade säkerligen kunnat få ut 
mer av metoddelen om jag hade prioriterat den bättre, genom att till exempel 
utföra användartest i större utsträckning och tidigare i arbetet. Jag skulle också 
kunnat använda ytterligare någon metod för att komma fram till utseendet på 
bruksanvisningen, och på så sätt haft mer underlag att grunda gestaltningen på.

Med hjälp av analys har jag försökt utreda vad det är som gör den befintliga 
bruksanvisningen mindre bra för att på så sätt komma underfund med vad som 
kan göra den bättre. I analysen kom jag fram till att problemet med bruks-
anvisningen var att den innehåller för mycket text och för små och otydliga bilder, 
samtidigt som innehållet är rörigt. Senare fick jag även detta bekräftat genom 
användartesterna.

Den lösning som jag har jobbat med är att ersätta så mycket som möjligt av 
innehållet med illustrationer. I gestaltningen används ingen text alls. Dock kan en 
nackdel med att utesluta text vara att bilderna blir mångtydiga, som påpekats i 
teorikapitlet 2.2 Ord, bild och form. Till exempel skulle informationen om att 
produkten alltid ska användas tillsammans med säkerhetsbälte förklarad endast i 
bild kunna bli otydlig och till och med rent livsfarlig. En bra kompromiss skulle 
kunna vara att använda både text och illustration och att låta samma information 
finnas i respektive form, för att undvika osäkerhet och missförstånd.

Samtidigt finns det många fördelar med att använda illustration. I kapitel 2 Teori 
nämns bland annat att illustration är ett effektivt sätt att kommunicera på, och när 
den går att läsa, går att förstå och är av intresse för läsaren kan illustration bidra 
till att bruksanvisningen blir mer lättbegriplig, samt att informationen fungerar 
internationellt och universellt. Den empiri som framkommit är att det som känne-
tecknar bilder med god läslighet, läsbarhet och läsvärdhet är framförallt att de 
håller ett högt mått av enkelhet. Jag har därför jobbat med att förenkla stilen och 
innehållet för att åstadkomma så tydliga bilder som möjligt.

Genom intervju har jag försökt sätta mig in i målgruppens situation och fått en 
uppfattning om vad de vill ha ut av bruksanvisningen. Jag har på så sätt lärt mig 
vem den vanligaste användaren är men jag har också insett att det kanske inte är 
den som bör prioriteras högst. Jag har kommit fram till att bruksanvisningen 
rimligtvis bör utformas främst för någon som inte varit i kontakt med produkten 
innan och därmed kan antas vara i störst behov av informationen.
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Målgruppen är å ena sidan en relativt heterogen grupp som kan förväntas ha olika 
behov, kunskapsnivå och förutsättningar, men å andra sidan har de vissa gemen-
samma egenskaper som människor, vilka man kan arbeta efter. En sådan grund-
läggande funktion är att de i egenskap av läsare automatiskt fyller i det som 
händer mellan illustrationerna, som tidigare tagits upp i teorikapitlet 2.3 
Seriemediet. Det innebär att man inte behöver eller ens bör visa precis allt i 
bilderna då det faktum att läsaren får tänka själv skapar ett engagemang. Detta har 
jag förlitat mig på när jag gjort min gestaltning och sedan iakttagit under 
användartesterna. Intressant nog kunde jag konstatera att fenomenet faktiskt 
fungerade som väntat i de två fallen jag studerade. Det betyder dock inte att det 
nödvändigtvis kommer att fungera lika väl i alla andra fall.

Summan av ovanstående kunskap resulterade i ett koncept. För att säkerställa att 
konceptet skulle kunna innebära en förbättring utprovade jag resultatet med hjälp 
av användartest. I jämförelse med den gamla bruksanvisningen verkar det nya 
förslaget fungera effektivare och de illustrerade instruktionerna gav ett jämnare 
och bättre flöde i monteringsprocessen. Jag noterade dock att testpersonerna 
tenderade att läsa bilderna mycket bokstavligt och jag upplevde att det var viktigt 
för dem att bilderna stämde överens med det de såg framför sig. Kanhända att 
illustrationerna kan utvecklas ytterligare mot att vara mer verklighetstrogna, i strid 
mot de teorier jag använt som talar för att abstraktion är att föredra, se kapitel 2.1 
Illustration och 2.3 Seriemediet. Detta är en intressant aspekt och något som man 
skulle kunna undersöka vidare.

Eftersom grundbältet är en förutsättning för att man ska kunna använda resten av 
artiklarna i produktserien Carevabältet, föreslår jag att bruksanvisningen utgörs av 
en trycksak som kan medfölja detta. På så sätt får användaren alltid med en 
bruksanvisning oavsett vilka övriga delar som köps till. Man kan även tänka sig 
att fästa viss information direkt på produkten. Det gäller speciellt informationen 
som rör säkerhet. På så sätt har man alltid tillgång till den nödvändigaste 
informationen även när bruksanvisningen inte finns i närheten. Ännu mer optimalt 
vore förstås att produkten i sig är såpass självförklarande att ingen bruksanvisning 
ens behövs, vilket är något som jag anser att tillverkare borde sträva efter.

Av det innehåll som jag valde att plocka bort ur bruksanvisningen föreslår jag att 
man sätter samman ett marknadsmaterial som vänder sig till den som ska skaffa 
Carevabältet. Det skulle kunna vara i form av en katalog som innehåller komplett 
information om de olika delarna, storlekarna och kombinationerna samt utförliga 
rekommendationer om hur man ska välja.

Avslutningsvis är bättre bruksanvisningar en fördel för både företag och deras 
kunder. Det är min förhoppning att resultatet av mitt arbete ska komma Careva till 
nytta i den fortsatta utvecklingen av bruksanvisningen. Jag har använt Careva-
bältet som ett exempel men jag hoppas att det jag kommit fram till även ska kunna 
användas i framtida bruksanvisningar av alla som jobbar med dem på ett eller 
annat sätt.
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8.1 Bilaga 1
Exempel på Carevas befintliga bruksanvisning
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8.2 Bilaga 2
Exempel på Autoadapts bruksanvisning
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8.3 Bilaga 3
Exempel på instruktionen till Kombi Kit
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8.4 Bilaga 4
Intervjuguide

Presentation
 Vem är du?
 Vad har du för koppling till Carevabältet?
 I vilket sammanhang kommer du i kontakt med det?

Produkten
 Vilka delar av Carevabältet hanterar du?
 Hur fick du kännedom om produkten?
 Hur gick det till när du lärde dig att använda produkten?
 Upplever du att något med produkten är speciellt svårt? I så fall, vad?
 Vart vänder du dig om du blir osäker på något som rör produkten?

Bruksanvisningen
 På vilket sätt använder du bruksanvisningen till Carevabältet?
 I vilken utsträckning är du beroende av bruksanvisningen?
 Vad har du för önskemål, förväntningar och krav på bruksanvisningen?

Övrigt
 Har du något övrigt att tillägga vad gäller erfarenheter eller synpunkter?
 Går det bra att jag kontaktar dig igen om det dyker upp fler frågor?
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