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Sammanfattning
Detta är ett examensarbete inom textdesign, som har undersökt hur 
användarinformationen för två specifika datorprogram bör utformas. 
Slutsatserna har dragits utifrån vilka problem användarna stöter på i 
programmen, riktlinjer för informationsdesign och teknikinformation, samt 
användartester.

En slutsats blev att behovet av teknikinformation för det ena programmet, 
EDI-systemet Edionet, redan var tillfredsställt. En lämplig lösning för det 
andra programmet, publiceringssystemet Readyonet, var att skapa en kort 
lathund vid sidan av den utförliga handledning som finns integrerad i 
programmet. Ett utkast av lathunden utformades utifrån insamlad empiri, 
och testades och reviderades.

Abstract
This bachelor's thesis within information design, examined how the user 
information for two specific computer programs should be designed. The 
conclusions were drawn from the user's trouble with using the programs, 
from guidelines in information design and technical writing, and from user 
testing.

One conclusion was that the need for documentation about one of the 
programs, the EDI-program Edionet, was already fullfilled. A suitable 
solution for the second program, the content management system 
Readyonet, was to create a short cheat sheet, in addition to the existing 
detailed guide that is integrated in the program. A draft of the cheat sheet 
was designed, based on empirical data, and was then tested and revised.
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1. Inledning

Förord
När jag var liten var jag familjens tekniska snille, som i smyg kopplade in 
tv-spelskonsolen på juldagsmorgonen, fast jag visste att mamma skulle bli 
arg över att jag höll på med sådant. Jag kunde ju ha sönder något! En 
svårighet med att lära sig ett nytt datorprogram som redigerar innehåll som 
byggts upp på förhand, är just rädslan för att ”ha sönder något”. Människor 
som har lite datorvana brukar vara särskilt nervösa av sig: de får starka 
ångestkänslor av bara tanken på att försöka, och skuldbelägger sig själva när 
något går fel. 

Detta arbete är ett försök att få de ängsliga att våga ta tjuren vid hornen, 
genom att utforma teknikinformation som ger användaren självförtroende, 
och är en tydlig hjälp för att hon ska kunna genomföra vad hon vill i 
programmet. 

Arbetet har också ökat mitt eget självförtroende inom informationsdesign. 
Det är en alldeles speciell känsla, att utprova ett utkast som ska göra 
människor säkrare, och upptäcka att det faktiskt verkar fungera. Jag vill 
tacka alla som ställde upp i mina undersökningar, och Viaducts personal, 
som tålmodigt hjälpt till genom att både hitta intervjupersoner, agera 
intervjupersoner, samt utbilda mig i programmen och korrigera 
missuppfattningar i gestaltningsutkastet. Sist men inte minst har min 
handledare Karl Schultz, och elevkollega Annika Persson, varit ett viktigt 
stöd i arbetet. Inte minst genom att lätta upp stämningen när saker och ting 
varit förvirrande och svåra!

Johanna Vaher
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Bakgrund
Bolaget Viaduct AB
Viaduct är ett aktiebolag med bas i Eskilstuna. De bygger elektroniska 
lösningar för kommunikation mellan kunder och leverantörer, dels genom 
att bygga upp och leverera verktyg för att redigera leverantörens webbplats, 
dels genom att leverera system för bland annat orderhantering.

Viaduct sökte studenter för att göra examensarbete hos dem, och jag kom i 
kontakt med dem via en kontaktperson på Mälardalens högskola. Viaduct 
tog även hjälp av projektet Kompetens för tillväxt, initierat av Östsvenska 
Handelskammaren. Det innebär att jag av Kompetens för tillväxt fått både 
lön (5000 kr) och ersättning för utgifter inom arbetet.

Annika Persson
Jag är inte ensam på Viaduct. Min klasskamrat Annika Persson gör också 
sitt examensarbete hos Viaduct, men våra arbeten är åtskilda bortsett från att 
vi utförde en studie tillsammans i början. Vi skrev intervjufrågor och 
genomförde intervjuerna tillsammans, och använde oss sen av de svar som 
var relevanta för våra egna, skilda arbeten. Annika Persson har studerat 
Viaducts kundkontakt, och utformade bland annat ett nyhetsbrev som 
Viaduct ska skicka ut.
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Problemformulering

Problem
Viaduct upplever att deras information, som ska lära kunder om program 
Viaduct säljer, inte är tillräckligt effektiv. Viaduct säljer avancerad teknik – 
CMS och EDI-program. Det innebär att en del av deras kunder har svårt att 
förstå tekniska fakta om hur man använder programmen.

Risker med att användaren inte på egen hand kan förstå programmen, är att 
denne får svårt att göra sitt arbete, och måste lägga ner mycket tid på 
felhantering. Man kan inte räkna med att användaren alltid ber om hjälp när 
denne behöver det, vilket även ger risken att användarens arbete med 
programmen helt stannar upp, om inte hjälp tillhandahålls utan att 
användaren aktivt måste be om den. Det ger användaren en negativ 
upplevelse, och kan även ge dåligt rykte till producenten av programmen. 
En del av Viaducts affärsidé är att ett köp av deras produkter gör 
teknikhantering enkel för kunden. Om kunden inte förstår produkten på 
egen hand, kan det tolkas som att Viaduct inte levererar vad de marknadsför.

Ineffektivt informationsmaterial innebär även att bolaget måste spendera 
mycket av sina resurser på kundtjänst. De resurserna skulle istället kunna 
användas till att vidareutveckla programmen.

Syfte
Syftet med detta arbete är att, för alla användare av CMS:et Readyonet och 
EDI-programmet Edionet, möjliggöra självständig förståelse av hur man 
använder programmet. Självständig förståelse innebär att användaren ska 
kunna nå sina egna mål med att använda programmet, utan att behöva be om 
hjälp. Det innebär inte att användaren ska bemästra allt som går att göra 
med CMS:et.

Självständig förståelse eliminerar risken att användaren på grund av 
svårigheter med informationen hindras att använda programmet.

Forskningsfrågor
Hur bör användarinformationen utformas för datorprogram, för att 
användarna självständigt ska förstå hur man använder dem?

• Vilka problem stöter användarna på när de använder programmen?

• Hur kan man med hjälp av teknikinformation minska användarnas 
problem med programmen?

• Vilken typ av teknikinformation lämpar sig för användarna, och hur 
8



bör den utformas?

Avgränsning 
Arbetet avgränsas till att försöka lösa användarnas problem, med hjälp av 
teknikinformation för stöd i användarsituationen. Arbetet  innefattar inte 
lärarledd utbildning, vare sig den ges live, via telefon eller video. Dock kan 
lösningen användas som ett komplement till lärarledd utbildning.

Eftersom detta arbete görs inom högskoleprogrammet Textdesign, ligger 
fokus på text. Layout och typografi ingår i utbildningen och undersöks för 
att ge ett helhetsperspektiv på teknikformationens utformning, men hur 
bildelement som illustrationer eller foton bör utformas, undersöks inte i 
detta arbete. Enbart motiv och placering i förhållande till texten tas upp 
angående bildelement.

Efter Studie 2 i detta arbete dras slutsatser som innebär att undersökningen 
då avgränsas till att enbart försöka lösa problem med CMS:et Readyonet, 
och ej EDI-programmet Edionet. Det visade sig att behovet av 
teknikinformation för Edionet redan var tillfredsställt (se studie 2).

Definitioner av begrepp

Informationsdesign

God informationsdesign gör livet lättare för människor som behöver 
information. Genom att tillämpa grundläggande regler inom området, ser 
sändare till att information är ”aktuell, korrekt, begriplig och relevant för 
avsedda målgrupper”. (Pettersson, 2011, s. 318-319)

Informationsdesign är både något man praktiskt sett utformar, samt ett 
akademiskt och vetenskapligt ämnesområde.

Teknikinformation

Det svenska begreppet teknikinformation definieras av ämnet det berättar 
om. Det är ett tillämpningsområde inom informationsdesign, som fokuserar 
på att förmedla information om tekniska system, apparater och maskiner 
(Pettersson, 2011, s. 710). 

Många områden som är relevanta för teknikinformation tas upp senare i 
detta arbete, men det viktigaste av dem kan vara instruktionsdesign, som har 
som syfte att mottagaren lär sig något om till exempel en produkt 
(Pettersson, 2011, s. 357). Eftersom system, apparater och maskiner - som 
teknikinformation informerar om, ska användas, underhållas eller byggas 
ihop, krävs det att användaren förvärvar kunskaper om dem. Därför är 
instruktionsdesign nästan alltid en del av teknikinformation.
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Minimalism

I detta arbete syftar begreppet minimalism till minimalism som ett 
förhållningssätt till teknikinformation och instruktionsdesign.

Förhållningssättet förespråkar bland annat att fokusera på vad användaren 
ska göra för uppgifter, snarare än hur tekniken designats, och att minimera 
den mängd text användaren måste läsa innan denne kan komma igång med 
sina uppgifter (van der Meij & Carroll, 1998, s. 21).

Typografi

Definition i ordlista i Typografisk handbok: ”Den konst som med hjälp av 
bokstäver och andra tecken åskådliggör tankar och ord för ögat” (Hellmark, 
2006, s.180).

Användare

Pettersson hänvisar definitionen av ”användare” till ”målgrupp” (Pettersson, 
2011, s. 32). ”Målgrupp” definieras i sin tur som ”grupp i samhället som 
utgör målet för påverkan av något slag” (Pettersson, 2011, s. 503). Jag anser 
dock att det finns en skillnad mellan de två begreppen, och använder 
begreppen därefter. Mina erfarenheter under min utbildning inom 
informationsdesign, säger mig att ”användare” är mer definitivt, de som i 
verkligheten använder något, medan ”målgrupp” kan vara mer osäkert. 
Målgruppen kan vara de man föreställer sig i slutändan använder något man 
skapar, de som man vill nå, men som man kanske egentligen inte lyckas nå.

EDI och Edionet

EDI står för Electronic Data Interchange och är överföring av strukturerade 
data enligt ett förutbestämt format. Oftast handlar det om att föra över 
ekonomiska data mellan företag, till exempel:

• order

• faktura

• lagersaldo

• leveransavisering (Viaduct, 2012)

Viaducts produkt Edionet är ett EDI-program, och ett koncept för att 
effektivisera elektronisk kommunikation mellan parter. Konceptet består av 
rutiner och webbaserade verktyg för kommunikation och drift samt för 
administration och implementation av parter och affärsrelationer. (Viaduct, 
2012)

För enkelhetens skull används produktnamnet Edionet i detta arbete bara för 
det webbaserade verktyget, själva datorprogrammet Edionet.
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CMS och Readyonet

CMS står för Content Management System, och är ett program som används 
för att redigera innehåll på en webbplats (Joomla, 2012). Ett annat ord för 
CMS är publiceringsverktyg.

Viaducts produkt Readyonet är ett CMS: ”En lösning för hemsidor med 
inbyggt publiceringsverktyg som enkelt kan byggas ut till Intranät eller 
webbutik” (Viaduct 2012). Till produkten räknas tjänster som Viaduct gör 
kunden, till exempel att designa kundens webbplats från början.

För enkelhetens skull används produktnamnet Readyonet i detta arbete bara 
för själva datorprogrammet Readyonet, och räknar inte in de tjänster 
Viaduct erbjuder kunden kring programmet.

Readyonet är uppdelat i två lägen: Admin-läget och Login-läget. 
Adminläget är Readyonets baksida, där all information och alla möjligheter 
att redigera webbplatsen finns. Login-läget visar en förhandsgranskning av 
webbplatsen, samtidigt som man arbetar med den. Login-läget är främst 
avsett för att redigera text och bild.
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Teori & Tidigare forskning

Informationsdesign, Human Centered Design 
och inkludering – hur hänger de ihop?
En definition av informationsdesign är denna:

”In order to satisfy the information needs of the intended receivers 
information design comprises analysis, planning, presentation and 
understanding of a message – its content, language and form. 
Regardless of the selected medium, a well designed information set 
will satisfy aesthetic, economic, ergonomic, as well as subject matter 
requirements.”
− Pettersson, Rune. 2002, s. ix.

IHCD, Institute for Human Centered Design, kopplar ihop Human Centered 
Design med Universal Design:

”Most simply, Universal Design is human-centered design of 
everything with everyone in mind. Universal Design is also called 
Inclusive Design, Design-for-all and Lifespan Design. It is not a 
design style but an orientation to any design process that starts with a 
responsability to the experience of the user.”
− Institute for Human Centered Design, 2011

Human Centered Design och Universal Design är alltså teoretiska 
fundament för att uppnå god informationsdesign, om målgruppen är så bred 
att man vill inkludera ”alla” användare.

Temat för detta examensarbete är ”inkludering och exkludering” vilket 
innebär att arbetet ska innehålla problematisering kring dessa två begrepp. 
Jag behandlar ämnet rent praktiskt genom att undersöka en målgrupp – jag 
tar reda på vem som behöver veta vad, och hur denne ska kunna ta till sig 
kunskapen. En viktig fråga jag ställt mig under undersökningen är: 
”Behöver alla veta allt?” vilket i princip kan omformuleras till ”Behöver alla 
inkluderas i allt?”

Teknikinformation
Det svenska begreppet ”teknikinformation” definieras av vilket ämne 
informationen handlar om:

Tillämpningsområdet teknikinformation omfattar teoretiska och 
praktiska studier av produktion och förmedling av information om 
tekniska system, apparater och maskiner […] Teknikinformatörer och 
tekniska skribenter måste sätta sig in i användarens situation. De skall 
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förklara och beskriva egenskaper och funktioner så att användarna 
förstår vad de skall göra vid olika tillfällen och hur de skall använda 
olika produkter.
− Rune Pettersson, 2011, s. 710

Det finns ingen direkt motsvarighet till begreppet på engelska. ”Technical 
Information” finns, men syftar bara till själva informationen och verkar inte 
ses som ett tillämpningsområde (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and 
Technical Terms, 2003). ”Technical communication” är mer än 
teknikinformation - det är även att kommunicera med hjälp av teknik, och 
att instruera hur någonting utförs, oavsett vad det som utförs är (Society for 
Technical Communication, 2012). ”Technical writing” kommer närmare det 
svenska begreppet, men avgränsar sig till teknikinformation i form av text 
(Your Dictionary, 2012). Ett närliggande område är även ”Document 
design”, som förklaras som: 

...the field concerned with creating texts (broadly defined) that 
integrate words and pictures in ways that help people to achieve their 
specific goals for using texts at home, school or work.
− Karen A. Schriver, 1997, s.10

Vidare förklarar Schriver att ”documents” skapas med ett praktiskt syfte, 
och att ämnen för dem ofta är vetenskap, teknik, utbildning, juridik, 
ekonomi, medicin, säkerhet och miljö (Schriver, 1997, s. 11). Document 
Design går ett steg närmare teknikinformation, om man utgår från området 
informationsdesign. Detta genom att ämnet ofta är teknik.

Sist men inte minst bör man ta upp instruktionsdesign när man behandlar 
teknikinformation. Instruktionsdesign är en ämnesgrupp inom design, som 
har syftet att mottagaren ”...lär sig någonting, skaffar sig kunskaper, 
förtrogenhet eller insikt om en produkt eller om någonting annat” 
(Pettersson, 2011, s. 357). Eftersom system, apparater och maskiner - som 
teknikinformation informerar om, ska användas, underhållas eller byggas 
ihop, är instruktionsdesign nästan alltid en del av teknikinformation.
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Behovet av teknikinformation för datorprogram, som detta arbete behandlar, 
verkar vara stort idag. Antalet individer som säger sig ha fullkomlig vana i 
många datorprogram, har minskat. Idag använder man ofta datorer för en 
specifik uppgift, sällan, och under korta tidsperioder. Kunskaper och 
strategier för datoranvändning går ibland inte att flytta från en situation till 
en annan och om man frågar något får man svaret: "på MIN dator gör man 
så här". Möjligheten att i texter få svar på sina tekniska frågor har ökat i takt 
med att Internet utvecklats, men möjligheterna att fråga en expert har 
minskat. (Mehlenbacher, 2003, s. 5-6)

Förhållningssättet Minimalism
I litteratursökningar för detta arbete fann jag minimalism vara ett flitigt 
använt begrepp inom teknikinformation. Minimalism definierades första 
gången 1990 som ett förhållningssätt till instruktionsdesign, med tre viktiga 
punkter vid inlärning:

• att låta mottagaren börja med meningsfulla och realistiska uppgifter 
så fort som möjligt

• att minska mängden läsning och andra passiva aktiviteter

• att göra felsteg mindre traumatiska och mer pedagogiskt produktiva
(Carroll, 1990, s. 7)

Psykologiska argument motiverar att just dessa punkter är de viktigaste: det 
bästa sättet att lära sig göra något är genom att prova det - folk är mer 
intresserade av att handla än att läsa, och felsteg är en integrerad del av 
mänsklig inlärning (Carroll, 1990, s. 8-10).

Ett nyare verk med Carroll som redaktör, utvecklar förhållningssättet 
minimalism med fyra designprinciper med tillhörande tillvägagångssätt:

Principle 1: Choose an action-oriented approach 
Heuristic 1.1: Provide an immediate opportunity to act.
Heuristic 1.2: Encourage and support exploration and innovation.
Heuristic 1.3: Respect the integrity of the user’s activity.

Principle 2: Anchor the tool in the task domain 
Heuristic 2.1: Select or design instructional activities that are real 
tasks.
Heuristic 2.2: The components of the instruction should reflect the task 
structure.

Principle 3: Support error recognition and recovery 
Heuristic 3.1: Prevent mistakes whenever possible.
Heuristic 3.2: Provide error information when actions are error prone 
or when correction is difficult.
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Heuristic 3.3: Provide error information that supports detection, 
diagnosis, and recovery.
Heuristic 3.4: Provide on-the-spot error information.

Principle 4: Support reading to do, study and locate 
Heuristic 4.1: Be brief: don’t spell out everything.
Heuristic 4.2: Provide closure for chapters.
− van der Meij & Carroll, 1998, s. 21

Efter Studie 2 i detta arbete visade sig princip 1, 2 och 4 särskilt användbara 
för att minska användarnas problem med att använda Readyonet. Även 
princip 3 användes vid utformningen av gestaltningsutkastet.

Det som kan vara allra viktigast, är att man bör anpassa allting efter 
användarens specifika mål med att använda tekniken, d.v.s. uppgifterna de 
ska utföra. Det är uppgiften som användaren vill avklara, som är 
motivationen till att både använda programmet och ta hjälp av manualen. 
(van der Meij & Carroll, 1998, s .28)

Även att hålla informationen kortfattad är mycket viktigt. Genom att göra 
detta kommunicerar manualen att användarens uppgifter inte kräver stor 
ansträngning, och genom att inte förklara precis allting, kan man stimulera 
användaren att tänka själv (van der Meij & Carroll, 1998, s. 44).

Kontrasterande förhållningssätt - the systems approach

Ett sätt att förklara något, är att även förklara dess motsats. I kontrast till 
minimalism, finns ”the systems approach” till instruktionsdesign. Där är 
tanken att om man informerar om generella principer och tillvägagångssätt, 
behövs inte detaljerade instruktioner för den uppgift användaren ska utföra 
(Carroll, 1990, s. 90). Till exempel skulle en översikt över betydelsen av 
symboler i ett datorsystem, utgå från detta kontrasterande förhållningssätt. 
Denna typ av instruktioner kräver dock att användaren tar sig tid för att 
förstå datorsystemets kontext och struktur av finesser, innan denne kan 
utföra sin uppgift. Dessutom är ”the systems approach” snarare designer-
orienterad än användar-orienterad, och kan vara nyttig, men bara om 
användaren känner till namnet på funktionerna som beskrivs (Draper, 1998, 
s. 352). I annat fall vet inte användaren vad denne ska leta efter.

Användarens motivation för att använda en manual varierar, och i vissa 
situationer kan man faktiskt dra nytta av ”the systems approach”.

Användare plockar fram sin manual när:
• de inte vet vilka uppgifter de ska utföra för att uppnå sitt mål

• de inte vet vilka steg som ska utföras för att klara av en specifik 
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uppgift

• de har ett problem som lätt kan identifieras

• de har ett problem de inte kan identifiera (Redish, 1998, s. 223)

Om användaren har ett lättidentifierat problem, till exempel att hon inte vet 
vad en symbol i ett meddelande betyder, skulle troligen det lättaste för 
henne vara att titta på en översikt över symboler. Jämför det med att istället 
gå igenom en kronologisk instruktion hon inte behövt i normala fall, som tar 
upp symbolens betydelse i det steg där den dyker upp.

Det finns även en intressant teknik för instruktionsdesign som kallas 
”fading”, i vilken ”the systems approach” är en nödvändig del. Man börjar 
med att ge användaren steg-för-steg-instruktioner, men senare övergår man 
till att ge information som förklarar koncept och funktioner. Om en 
användare inte utmanas att arbeta utan steg-för-steg-instruktioner, riskerar 
man att de aldrig lär sig ordentligt, utan alltid kommer att behöva 
instruktionerna. (van der Meij, 2003, s. 230)

Alternativa källor som stödjer 
det minimalistiska förhållningssättet

Det är inte bara författarna Carroll och van der Meijer som förespråkar 
minimalistiska principer för teknikinformation. Tittar man man på andra 
forskare hittar man fler slutsatser som drar åt samma håll. Nedan presenteras 
två exempel.

Carl Stieren gjorde 1998 en undersökning för att se om minimalistiska 
manualer är det bästa alternativet för att ge användare teknikinformation. 
Han analyserade hur pass minimalistiska tre manualer var, och testade hur 
lång tid det tog nybörjare och avancerade användare att med hjälp av dem 
utföra tre uppgifter. I första omgången tester visade sig avancerade 
användare göra bäst ifrån sig med den mest minimalistiska manualen, 
medan nybörjarna var snabbare när de använde manualen han bedömt ligga 
i mitten på den minimalistiska skalan för de tre manualerna. Han förbättrade 
sen alla manualer genom att lägga till information som saknades, och skriva 
kompletta steg-för-steg-instruktioner för varje uppgift respondenterna 
utförde i testerna. Det gjorde att både avancerade användare och nybörjade 
gjorde bäst ifrån sig med den mest minimalistiska manualen. (Stieren, 1998, 
s. 103)

Detta verkar indikera att det minimalistiska förhållningssättet är optimalt, så 
länge inte allt för mycket information saknas, och instruktionerna är 
tillräckligt noga anpassade efter den uppgift användaren vill utföra. Dock sa 
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respondenterna att de tyckte att den minst minimalistiska manualen var 
lättast att förstå, ”Access for Dummies” (Stieren, 1998, s. 110). Författaren 
trodde dock att de menade att den var den mest underhållande manualen, 
eftersom den var skriven med humor (Stieren, 1998, s. 108 &110). 
Dessutom hade alla i första omgången tester angett den manual de använde 
för sin första uppgift som den mest lättförstådda, vilket kan indikera att de 
bara tyckte bäst om den för att de använde den först (Stieren, 1998, s. 110).

I en rapport om hur perceptionen av dokument med proceduriell information 
fungerar, kom man fram till att tre huvudpunkter är extra viktiga för deras 
effektivitet: möjligheten att hitta, förstå, och applicera informationen. Man 
konstaterade även att mängden navigering som krävs i dokumentet påverkar 
hur pass effektivt det kan användas (Ganier, 2004, s. 19). En stor 
ansträngning vid läsning av instruktioner sades även vara att identifiera och 
hålla kvar ett mål att arbeta mot (Ganier, 2004, s. 16).  Allt detta är enhetligt 
med det minimalistiska förhållningssättet. Dels eftersom det indikerar att 
mindre mängd navigation i manualen är bra, vilket också borde betyda att en 
kort manual är bra, samt dels för att lösningen som presenteras för att 
identifiera mål, är att skriva rubriker som motsvarar dem (Ganier, 2004, s. 
20).

Olika typer av manualer
En manual är en skriven bruksanvisning för någonting (Pettersson, 2011, s. 
459). En manual kan alltså existera i väldigt olika format och omfång, så 
länge den berättar om hur man använder någonting. Ibland är den inte mer 
än några meningar som står på en produkts förpackning, ibland är den flera 
hundra sidor, och ibland har en produkt flera olika typer av manualer 
(Robinson, 2009, s. 1). 

Det jag själv, och troligen även många andra, tänker på när ordet ”manual” 
nämns, är ett litet fysiskt häfte på 10-50 sidor, som går igenom en produkts 
finesser och berättar dels om grundläggande användning, dels om hur man 
får ut det mesta av produkten. I början räknas otaliga säkerhetsvarningar 
upp, och i slutet finns ibland ett felsökningschema med frågor. Men enligt 
Petterssons enkla och vida definition ovan, kan även hjälpsystemet i word 
tolkas som en manual, eller till och med texten ”do not open”, graverad på 
känsliga eller farliga delar av en maskin.

Integrerade instruktioner eller hjälptexter i program

Program som har ett inbyggt hjälpsystem är idag vanligt. Man kan oftast 
hitta en knapp med ett frågetecken på i programmet. En digital manual som 
är en del av ett datorprogram är svår att tappa bort, och går ofta söka i med 
fritext. Svårigheter med denna typ av manual är dock att:

• användaren måste avbryta sin aktivitet för att interagera med hjälpen
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• användaren kan ha svårt att använda hjälpen i sig: hjälpen ses ofta 
bara som ännu en mjukvara som personen måste lära sig att använda 
(Capobianco & Carbonell, 2003, s. 270).

Alternativ till traditionella manualer – snabb information

Robinson presenterar fyra sätt som användaren söker efter information 
genom:

• bläddra igenom manualen mer eller mindre osystematiskt

• använda innehållsförteckning eller register om det finns

• följa en referens i texten, som skickar användaren till en annan text

• använda ett alternativ till manualen (Robinson, 2009, s. 68)

Alternativen till manualen är förvirrande nog också en slags manualer om 
man håller sig till definitionen av ordet ”manual” tidigare i detta avsnitt. 
Troligen menar Robinson att en manual är omfattande, eftersom alternativen 
hon presenterar är kortfattade dokument som i första hand hjälper nya 
användare att hitta det som de söker efter:

• FAQ. ”Frequently asked questions” finns det mängder av på 
Internet, men ingen sådan lista kan helt ersätta en manual utan att bli 
mer otymplig än en sådan. Dock har ofta både nya och erfarna 
användare förutsägbara frågor, som effektivt kan besvaras i en FAQ. 
(Robinson, 2009, s. 70-71)

• Cheat Sheet/ lathund. Kärnfulla instruktioner som är skrivna på en 
enda sida, eller till och med på själva produkten. Lathunden kan ta 
upp samma frågor som en FAQ, men presenterar svaren i en annan 
form. Lathundar är särskilt användbara om det är osannolikt att 
användaren har manualen till hands när produkten används. 
(Robinson, 2009, s. 71)

• Quick-Start Guide/ Snabbstarts-guide. Med denna guide försöker 
man lindra användarens frustration över att behöva läsa instruktioner 
innan produkten kan användas. Man försöker också minska risken 
att användaren, genom att göra fel, skadar produkten eller sig själv. 
Detta åstadkommer man genom att få användare som aldrig läser 
manualer att åtminstone läsa något. (Robinson, 2009, s. 71) 

Det kan vara svårt att skilja mellan detta manualalternativ och det 
förra, men detta handlar om vad man ska göra för att sätta igång till 
exempel en mobiltelefon, medan det förra beskriver hur man utför de 
vanligaste uppgifter man använder produkten till.
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Dessa alternativ är bra för nybörjare som inte vet i vilken ände de ska börja, 
och kan fånga in användare som aldrig vill läsa utförliga manualer.

Draper föreslår i sin tur att man ska lösa problem med olika målgrupper 
genom att göra flera manualer: en väldigt basal och avskalad för totala 
nybörjare, en som tar upp fler detaljer, och manualer för användare som 
närmar sig expertnivå, som tar upp till exempel snabb-kommandon, som 
egentligen är överflödig information men som effektiviserar arbetet. 
(Draper, 1998, s. 355) 

Den första nivån som Draper beskriver, skulle kunna vara något av de ovan 
nämnda alternativen till manualer.

Verbal cue
Ett sätt att öka chansen att användarna tar hjälp av manualen är att helt 
enkelt säga åt dem att det kan vara bra att göra det - att ge dem en så kallad 
verbal cue.

Under en undersökning av vad som kan öka chansen att manualen blir läst, 
blev respondenterna uppdelade i tre grupper, och fick i uppgift att 
individuellt packa upp en dammsugare och städa två mattor. De tre 
grupperna hade olika förutsättningar: två av grupperna blev tillsagda att det 
fanns en manual i dammsugarens låda, och en av dem fick även höra att 
manualen innehöll information som möjliggjorde ett ekologiskt 
användningssätt. Den tredje gruppen fick ingen verbal cue. Det visade sig 
att en så kallad verbal cue fick procentantalet respondenter som läste 
manualen att öka från ca 15% till 40%. (Wiese et al, 2004, s. 1183-1184)

Ett bra tillfälle att ge detta arbetes respondenter denna typ av puff mot 
manualen, är under den utbildning som ges när programmen köps.
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Metodbeskrivning
Kvalitativ metod
Detta arbete använder en kvalitativ metod, eftersom arbetet undersöker 
upplevelser, som kräver djupa data om hur användarna tolkar programmen 
och vilka olika saker som är svåra för dem att utföra.

Kvantitativa undersökningar söker bredd: information om många 
undersökningsenheter, medan kvalitativa undersökningar söker djup: riklig 
information om få undersökningsenheter (Holme & Solvang, 1997, s. 78). 

Huvudforskningsfrågan i detta arbete söker finna ett generellt svar för ett 
ämne och en grupp: 

Hur bör användarinformationen utformas för datorprogram, för att 
användarna självständigt ska förstå hur man använder dem?

En fördel med kvantitativa data är att de är exakta och pålitliga för att säga 
något generellt om en grupp (Holme & Solvang, 1997 s. 83). Men tittar man 
även på följdfrågorna blir det tydligt att kvalitativ, djup information är 
viktigare i detta arbete:

• Vilka problem stöter användarna på när de använder programmen?

• Hur kan man med hjälp av teknikinformation minska användarnas 
problem med programmen?

• Vilken typ av teknikinformation lämpar sig för användarna, och hur 
bör den utformas?

Dessa frågor har komplicerade svar som har att göra med användarnas olika 
förutsättningar och upplevelser av teknikinformation. Kvalitativa 
undersökningar söker ny, okänd information istället för att bekräfta 
antaganden, och undersöker inte bara fakta eller händelser som kan räknas, 
utan även hur människor tolkar och skapar mening i upplevelser (Gerson & 
Horowitz, 2002, s. 199). Därför passar kvalitativ metod bäst för att 
undersöka vilka problem som finns, och hur man kan lösa dem. Jämför detta 
med att undersöka hur många av användarna som har något problem – en 
undersökning som kräver kvantitativa data.

Kvalitativ intervju och observation
Kvalitativa intervjuer undersöker människors motiv, åsikter och upplevelse 
av situationer, medan kvalitativa observationer fokuserar mer på hur folk 
beter sig, gruppdynamik, och hur situationer utvecklas (Gerson & Horowitz, 
2002, s. 215).
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I detta arbete undersöks användarupplevelser, för vilket intervjuer är en 
effektiv undersökningsmetod eftersom de tar reda på intervjupersonernas 
åsikter om, och upplevelse av saker. Det är även intressant att ta reda på hur 
användarna beter sig när de använder programmen, eller hur de gör när de 
tar hjälp av teknikinformation, för vilket observation kan vara lämpligast. 
Det är möjligt att kartlägga användares beteende även med hjälp av 
intervjuer, men risken är att respondenten inte är medveten om sitt faktiska 
beteende, och ger falsk information. Dock går intervjuer fortare att 
genomföra.

Intervjuer kräver förundersökningar och mycket förberedelse, för att 
insamlingen av information ska vara tillräckligt effektiv för att besvara 
breda frågor med en liten grupp människor (Gerson & Horowitz, 2002, s. 
204). Utmaningen är att hitta intervjupersoner med sinsemellan olika 
variabler, vilka skapar olika typer av dilemman (Gerson & Horowitz, 2002, 
s. 205). Dock görs urval, av både frågor och intervjupersoner, utifrån för-
förståelse och för-teorier, inte utifrån en klart definierad teori (Holme & 
Solvang, 1997, s. 101).

Observation kan berika och bekräfta intervjuer, och ger en chans till nya 
upptäckter, medan kompletterande intervjuer ger dimension och bättre 
förståelse av resultaten av en observation (Gerson & Horowitz, 2002, s. 
221). Observation ska också ske på den naturliga platsen och i den 
”verkliga" situationen, medan man vid intervjuer ber respondenten att 
fundera över en situation de inte är i för stunden (Gerson & Horowitz, 2002, 
s. 215).

I detta arbete används båda metoderna, i studie 1 och 2 används främst 
intervjuer, medan studie 3, som är användartester, innehåller lika delar 
observation och intervju. I studie 1 och 2 visste jag inte vad som var värt att 
observera, så därför hade noggrann observation, som tar lång tid, i det 
skedet varit för ineffektivt. Däremot var det väldigt värdefullt att observera 
hur man använde sig av mitt första utkast av gestaltningen. Nästan alla 
intervjuer och observationer utfördes på respondenternas/informanternas 
respektive företag, i varierande typer av miljöer. Oftast skedde första delen 
av intervjun i ett konferensrum på företagets kontor. Syftet med detta var att 
minska ansträngningarna deltagarna behövde göra för undersökningen, och 
även att få dem att känna sig mer bekväma.

Vid användartester eller utprovningar finns olika sätt att få data från 
respondenterna. Man kan givetvis observera vad de gör, men det kan vara 
viktigt att få reda på vad de tänker också. I en undersökning testade man 
vilken av tre metoder som fungerade bäst, att respondenterna:

• strök under svåra saker i texten
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• skrev frågor om det som var svårt

• kommenterade svårigheter muntligt (Allwood & Kalén, 1997, s. 43).

Det visade sig att alla respondenter som betts kommentera muntligt gjorde 
detta, medan bara 60% och 70% av de som svarat genom de andra 
metoderna, gav några data över huvud taget. Diskussionen kring 
undersökningen ger en möjlig förklaring: att metoden med muntliga 
kommentarer i sig uppmuntrar respondenterna att aktivt delta i utvärdering 
av materialet, medan det uppfattas mer passivt att skriva eller stryka under. 
(Allwood & Kalén, 1997, s. 48)

Under mina utprovningar i studie 3 har jag därför valt att utöver att 
observera vad respondenterna gör, även be dem att tänka högt och berätta 
hur och vad de försöker åstadkomma medan de arbetar i programmet.
6-8 respondenter räcker för att hitta de flesta ”hot-spots” där användare får 
problem med en manual (Carroll, 1998, s. 34) Under hela arbetet har jag 
träffat totalt 9 olika respondenter. För enbart Readyonet, som arbetet efter 
studie 2 avgränsas till, blev det 4 befintliga användare och 2 som aldrig 
använt programmet men som räknas till nybörjar-respondenterna. Om man 
följer Carrolls rekommendationer har jag alltså träffat tillräckligt många 
respondenter för att få tillräckligt med data. Man kan dock undra om det 
rekommenderade antalet respondenter gäller under en och samma studie, 
med samma tillvägagångssätt för alla respondenter, eller om det kan tolkas 
friare. Respondenterna jag träffat har nämligen undersökts på olika sätt, och 
i olika skeden, och bara en av dem var med i alla tre av mina studier.
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2. Empiri – Studie 1 och 2, 
inför gestaltningsutkast
Jag har gjort flera omgångar intervjuer och observationer, där de senare 
studierna bygger på de tidigare. För att tydligt visa kronologin delar jag upp 
intervjuerna/observationerna i tre grupper som jag kallar studie 1- , 2 och 3. 
Jag har även valt att redovisa slutsatser jag dragit utifrån studierna här, 
istället för i en avslutande del, just för att de senare studierna bygger på 
slutsatser som drogs efter de föregående.

I denna rapport är återgivningen av studie 1 och 2 kort sammanfattad. 
Utförligare information om dem finns som bilagor.

Förstudie till Studie 1 
- Intervju med säljare och support
Tillvägagångssätt och syfte
Jag och Annika Persson gjorde en  förstudie till Studie 1, för att:

• få reda på vad Viaduct själva vet om sina informationsproblem

• få reda på hur kunder först kommer i kontakt med Viaduct och deras 
produkter

Enbart en person intervjuades, eftersom hon både kan representera säljare 
och personal som tar emot supportsamtal. Jag intervjuade henne ensam på 
Viaducts kontor.

Resultat och slutsatser
Trycket på support ökar lite vid uppdateringar, men främst när Viaduct har 
fått en ny kund. Supportsamtal brukar handla om:

• Att användaren inte förstår vad denne ska fylla i i något i fält i 
Edionet

• Rena fel i programmen, som Viaduct måste rätta till

• Att användaren upptäckt att de gett felaktig information som bara 
Viaduct kan ändra i systemet

Intervjupersonen trodde att något som ger bättre översikt över programmen 
kan hjälpa mot användarnas förvirring, och föreslog en FAQ. 

Intervjun visar att Viaduct har ett aktivt säljarbete med mycket personlig 
kontakt med presumtiva kunder. Webbplatsen innehåller inga prisuppgifter, 
utan det är meningen att en intresserad kund ska få en viss del av 
produktinformationen av säljare, via mail, telefon eller ett möte. Detta 
innebär att den teknikinformation som behövs inte är förköpsinformation, 
som förklarar vad programmen gör. Intervjun tyder istället på att det är 
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viktigt med information som förklarar hur man får programmen att göra det 
man vill att de ska göra, eftersom Viaduct märker ett ökat tryck på support 
när de fått en ny kund. Med andra ord verkar det mycket riktigt intressantast 
att undersöka information som hjälper en nytillkommen kund att använda 
programmen.

Intervjun visar också på ett mer detaljerat sätt vad Viaduct upplever vara 
undermåligt i de befintliga sätten att informera kunder om programmen: det 
finns teknikinformation, men denna intervjuperson trodde själv att den är 
svår att förstå. Problem hon nämnde:

• Bitvis saknas hjälptexter

• På vissa ställen är hjälptexterna för krångligt skrivna

• Programmen kan vara för smarta: att det händer för många saker 
samtidigt vid ett klick

• Det finns felsituationer som är dåligt beskrivna och helt enkelt 
väldigt komplexa att felsöka. 

• Viaduct har inga rutiner för att följa upp supportsamtal eller att 
informera kring uppdateringar.

• Viaduct lyckas inte uppmärksamma användarna om att det finns 
hjälptexter som användarna bör börja med att läsa när de felsöker. 

Studie 1 - Intervjuer med användare
Tillvägagångssätt och syfte
Jag och Annika Persson utförde kundintervjuer tillsammans. Totalt 6 
personer intervjuades: 3 som hade köpt produkten Edionet, och 3 som hade 
köpt produkten Readyonet. 2 var kvinnor och 4 män. Samtliga var på sitt 
företag sakkunniga för programmet de intervjuades om.

Intervjuerna bestod av två delar:
• Traditionell intervju med muntligt ställda frågor och svar

• Observation utan förberedd intervjumanual (Intervjupersonen visade 
och berättade hur denne arbetar med produkten)

Jag använde intervjuerna för att:
• få nya synvinklar på problemen och nya förslag på lösningar
• få reda på vad i Viaducts information och produkter som skapar 

förvirring
• få reda på vilken typ av konsekvenser kundernas förvirring får för 

dem själva, så det blir möjligt att prioritera problemen
• få bättre förståelse för hur produkterna används
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• undersöka egna för-teorier: jag vill veta om det stämmer att Viaduct 
använder många ord som målgruppen är osäker på, och ta reda på 
om mina tidiga förslag på utveckling av information passar 
målgruppen (FAQ, lathund, ordlista över tekniska termer, ny struktur 
för befintliga hjälptexter).

Resultat Edionet
Användarnas företag hade varit kunder till Viaduct 5-8 år. Antal användare 
på respektive företag är 3-5 personer. 

Intervjupersonerna har för egen del inget behov av ytterligare 
teknikinformation om hur man använder programmet. De anser att 
programmet är okomplicerat. De använder även programmet dagligen, och 
glömmer därför aldrig hur man använder det. Däremot är de intresserade av 
att ha en lathund till hands, för att ge till vikarier och nyanställda. 
Användarna trodde även att en FAQ eller ordlista kan vara bra för nya 
användare.

18 tekniska begrepp testades på användarna som ansåg sig säkra på 12, 6, 
respektive 6 av dessa. Alla användarna var osäkra på 5 av begreppen: B2B, 
B2C, SCM, CMS, SEO.

Min hypotes att Viaduct använder många begrepp som användarna inte 
förstår verkar stämma, dock hade dessa användare inget behov av 
information om Viaducts utbud, där många av orden förekommer i 
produktbeskrivningar på webbplatsen. En av dem vill dock få information 
om hur de på företaget kan utvecklas – detta är ett sammanhang där orden 
också skulle kunna förekomma. Begrepp om fakturor behöver inte förklaras 
i hjälptexten, men två av användarna förstod inte ord som ”detaljbilden”, 
vilka förekommer på i stort sett alla sidor i hjälptexten.

Resultat Readyonet
En av användarna har glömt bort hur man använder programmet för att hon 
bara uppdaterar sin webbplats vid högtider. Hon kunde inga av de tekniska 
termerna, kände sig dålig för det, och läser aldrig instruktioner utan säger 
sig behöva någon som lär upp henne och som hon träffar för att bli påmind 
om hur man gör.

De andra två användarna hade inga särskilda problem med att förstå hur 
man använder programmet, men en av dem saknade information om 
avancerade möjligheter med programmet, och tyckte att det var svårt att 
komma igång i början.

En föreslagen informationslösning som alla var positiva till var en lathund. 
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Två av användarna trodde det vore bra för nya användare, och den tredje 
som aldrig brukar läsa instruktioner kunde tänka sig att läsa en lathund om 
den vore ”superenkel och pedagogisk”.

Två av användarna var osäkra på alla 18 tekniska begrepp som testades på 
dem. En av dessa sa ”så illa är det” och kände sig dålig för att hon inte 
kunde dem. Den tredje var osäker på 9 av begreppen.

Slutsatser och metodkritik 
Intervjupersonernas likhet i resultaten varierade för de olika programmen. 
Resultaten för Edionet visade en situation som var ungefär likadan för alla 
tre användare – att de själva inte har något behov av utökad 
teknikinformation men tror att det kan vara bra för nybörjare. Resultaten för 
Readyonet visade istället stora skillnader i hur programmet används – en av 
användarna uppdaterar bara sin webbplats ett par gånger om året, medan de 
andra två gör det flera gånger i veckan, upp till dagligen. Detta gör att vanan 
att arbeta i programmet, samt behovet av teknikinformation varierar för 
användare av Readyonet.

Faktumet att de flesta av intervjupersonerna inte hade något behov av 
utökad teknikinformation för egen del, men trodde att nybörjare kan behöva 
ett bättre material, avslöjar att urvalet av intervjupersoner missbedömdes för 
denna studie. Problemen minskar med tiden en användare har använt 
programmet, och därför kan det vara mer intressant att fråga nybörjare om 
vilka problem denne stöter på. 

Dock har vi genom denna studie fått reda på att det även finns problem hos 
vissa användare som ägt programmet lång tid – de som använder Readyonet 
och sällan uppdaterar sin webbplats. Det är alltså eftersträvansvärt att nå 
även dessa användare med information på nybörjarnivå. 

Att användare, som haft tillgång till programmen länge, är osäkra på många 
av orden Viaduct använder, är också intressant. Man kan tolka det som ett 
allvarligare problem om ”veteraner” fortfarande inte kan det språk Viaduct 
använder, än om nybörjare har svårt med det. 

Slutligen har vi fått reda på att de flesta användarna är mycket motvilliga till 
att läsa teknikinformation. Ingen hade använt hjälptexterna i Edionet, och 
den som hade mest problem med Readyonet säger sig aldrig läsa manualer. 
Detta skapar frågan: Hur når man användare som inte läser manualer? 
Utifrån denna studie kan man ana att en lathund är en bra lösning på flera 
problem. Personen som hade problem med Readyonet men inte brukade läsa 
manualer, kunde tänka sig att läsa en ”superenkel” lathund, och de som 
använde Edionet tyckte det skulle vara bra med någon form av underlag att 
ge till till exempel vikarier.
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En metodkritisk kommentar är att få personer intervjuades. Kan man lita på 
att ha fått en korrekt representation av hur programmen används, och att 
detta ger svar på vilka problem användarna stöter på? Svaret är nej, man kan 
inte vara säker på att ha hittat alla olika dilemman användarna har. 
Intervjuerna har snarare gett ett hum om några situationer. Men när nya 
intervjuer snarare bekräftar tidigare upptäckter än ger nya, är det stor chans 
att det inte går att utveckla teorier längre med samma metod, och det är 
ingen mening med att undersöka något man redan vet (Gerson & Horowitz, 
2002, s. 211). Detta skedde åtminstone med intervjuer om användning och 
problem med Edionet, och tidsbristen gör att man bör prioritera att gå till 
nästa studie, där gruppen användare med problem justeras till nybörjare och 
användare som sällan uppdaterar sina webbplatser.
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Förstudie till Studie 2 – Utbildning av 
Viaduct i programmen

Tillvägagångssätt och syfte
Jag utbildades av två olika personer som arbetar på Viaduct, i de två 
programmen Edionet och Readyonet, och efter utbildningen berättade de 
även om vad nybörjare brukar tycka är svårt att lära sig. Utbildningarna tog 
20 min vardera, men med samtalet om svårigheter efteråt, tog båda 
tillfällena en timme var. Edionet, som finns i tre olika varianter, fick jag 
utbildning för i den modul som heter Supplier.

Utbildning i hur man använder programmen och vad som kan göras i dem, 
var nödvändigt för att jag skulle kunna förstå vad användarna syftar på när 
de berättar vad de själva tycker är svårt.

Resultat Edionet

Skillnad mellan olika typer av programmet Edionet:

• Supplier: användaren levererar till en kund

• Customer: användaren är kund till en leverantör som de skickar 
leveransplaner till

• Implementation: ett helt annat program som inför kunder i till 
exempel Edionet Supplier, administrerar användarkonton och 
mailaddresser. Har en officiell mail som alla som använder systemet 
kan se.

Rutiner:

Kunden får, när köpet skett, ett mail med välkomsttext och två PDFer: 
”How to get started” som är en slags installationsmanual, och ”Workflow” 
som i punktlistor visar olika processer man utför i programmet. Oftast sker 
utbildningen via telefon, men ibland beställer stora företag mer utbildning 
än normalt, då Viaduct kommer ut till dem och utbildar flera personer på 
plats. I övrigt brukar bara en person få utbildning av Viaduct, och sen för 
denne kunskapen vidare, om de har flera användare i samma företag. 
Utbildningen brukar ta 30 minuter, men Viaduct erbjuder 1h.

Saker som den som utbildas brukar fråga om eller 
tycka är svårt, både under utbildningen och efter:

• Sammanhanget - ”Var ska jag börja?” Informanten ansåg att det 
behövs en översikt om vad Edionet är.
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• Delen ”packa”.

• Om man själv kan rätta till något man redan skickat (det går inte).

• Ovanliga felmeddelanden.

Resultat Readyonet

Rutiner:

Första mötet sker innan kunden bestämt sig för att köpa CMS:et och är 
därför ett säljande möte. Mötet handlar om vad kunden vill få ut av 
programmet, tar ungefär 1h, varav 30 min går åt till 
demonstration/utbildning. Om kundens webbplats ska ha flera redigerare är 
det ändå oftast bara en person som får utbildning av Viaduct.

När kunden bestämt sig för att köpa programmet, körs ännu en 
demonstration/utbildning, som är djupare och mer anpassad till de specifika 
funktioner som kunden ska ha. Befintlig teknikinformation om programmet 
består av en omfattande handledning som är integrerad i programmet.

Saker som kunderna brukar tycka är svårt och fråga om, både 
under utbildningen och efter:

• Bildhantering. De funderar väldigt mycket på bilder, särskilda 
scenarion. Friläggning, skalning. Hur stor ska bilden vara? Både 
layoutmässigt och det praktiska med att ladda upp och skala bilden. 
Misstag de brukar göra är att bilderna är för mörka.

• Admin-läget tycker många ser väldigt komplext och jobbigt ut.

• Sökmotoroptimering.

• ”Vad var lösenordet nu igen?”

• Problem som uppstått när de lagt upp en bild.

• ”Går det att göra det här?”

• Mobiltelefoni-tillägg.

• Webbutik.

Slutsatser och metodkritik
Denna förstudie gav mig förutsättningar att förstå svårigheter med att lära 
sig programmen, och grundkunskap i hur olika uppgifter bör utföras i dem.

Minst en person på kundföretaget får utbildning i programmet de köper av 
Viaduct. Frågan är vad av utbildningen som glöms bort, eller vad som 
användarna aldrig lyckas förstå under den, och vad man kan ge för stöd 
utöver den.
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Att jag fick veta vad de som håller i utbildningarna upplever att kunderna 
tycker är svårt, påverkade inte upplägget av studie 2. Eftersom Viaducts 
personal är informanter och inte respondenter, är de andrahandskällor som 
är osäkrare än direkta respondenter, men datan från dem ger överblick, som 
kan styrkas om respondenterna i studie 2 ger liknande data.
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Studie 2 - Intervjuer med användare
Tillvägagångssätt och syfte
Jag utförde studien ensam. Totalt 4 personer intervjuades: 2 som använde 
Edionet, och 2 som använde Readyonet.

Jag försökte få tag på personer som:
• är nybörjare i programmet

• har lärt upp nybörjare

• brukar glömma bort hur man använder programmet
Readyonet-användarna använde programmet sällan, medan Edionet-
användarna använde det dagligen. 

Jag sökte efter nybörjare i Edionet, men båda intervjupersonerna hade 
använt programmet ungefär 1 år. Den ene av dem arbetade på lager och den 
andre arbetade med leveranser och planering.

I slutet av intervjun ombads intervjupersonerna läsa igenom en del av det 
befintliga uppstartsmaterialet under ca 5 minuter, och kommentera det.

Jag använde denna metod för att:
• komplettera studie 1 med ett mer effektivt urval av intervjupersoner

• få data att utgå från vid skapandet av ett gestaltnings-utkast, 
framförallt angående vilket urval av information det bör innehålla

Resultat Edionet
Eftersom båda intervjupersonerna tyckte att Edionet är ett enkelt program 
som går fort att lära sig, är behovet av teknikinformation för det inte särskilt 
stort. Dock fanns det vissa saker som var svårare än andra (användningen 
tillsammans med affärssystemet, samt packning), och båda tyckte att en 
beskrivning av förfarandesättet vore bra för nybörjare. 

När de i slutet av intervjun fick läsa dokumentet ”Workflow” tyckte båda att 
det var ”ganska bra” och kan räcka. En av dem saknade dock information 
om det han tyckte var svårt att lära sig, d.v.s. sampackning av olika varor på 
samma pall, och hade föreslagit att ha med stödbilder för det som är 
komplext. Han tog även upp att det finns risk att han bara tyckte att 
dokumentet var lätt att förstå, för att han redan använt programmet ett år.

Resultat Readyonet
Ingen av intervjupersonerna hade försökt använda det avancerade läget, 
Admin, och båda tyckte det var svårt med bilder – hur man laddar upp dem 
till filarkivet, skalar dem rätt, och får dem att visas på webbplatsen. Båda 
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hade även för tillfället glömt bort hur man redigerar och lägger upp nya 
texter, men ansåg att det egentligen var ganska lätt. 

Ingen av personerna hade tidigare erfarenheter av HTML eller CMS, och 
hade inget intresse för området. Båda verkade tycka att vissa saker 
(bildhanteringen och att använda Admin-läget) var svårt till den grad att de 
känner starkt obehag inför tanken på att försöka göra det.

Båda intervjupersonerna hade fått utbildning i programmet, och tyckte att 
den var bra, men menar att problemet är att de uppdaterar sina webbplatser 
för sällan, så att de glömmer bort allt. Båda skulle vilja ha tid att uppdatera 
oftare. Ingen av dem hade använt handledningen som finns som en 
webbsida som nås genom programmet, och de sa att de inte skulle ha tid att 
läsa den.

En av intervjupersonerna hade klara önskemål om ett informationsmaterial: 
en steg-för-steg-instruktion på ett A4-papper, som främst handlar om hur 
man får ut text och bild på sin webbplats. Den andra personen tyckte sig inte 
kunna svara på frågan, för att hon kunde för lite om programmet. Dock 
tyckte hon att materialet skulle vara något man kan skriva ut. Efter ett långt 
spontant försök att förstå bildhantering med hjälp av handledningen, gav 
hon upp och sa att hon ändå inte riktigt förstod, vilket hon höll med mig om 
var ett tecken på att något med handledningen inte är tillräckligt bra. 

Slutsatser och metodkritik 
Datan från intervjuerna med Edionet-användare är svårtolkad. Å ena sidan 
hade intervjupersonerna haft specifika svårigheter med någon aspekt av 
programmet, men å andra sidan ansåg de att programmet i övrigt är lätt att 
förstå och lära sig. Dessutom tyckte båda att det vore bra med en översikt, 
men ansåg att dokumentet ”Workflow” var en bra existerande sådan.

Problemet med dessa två intervjuer är att användarna inte var nybörjare. Om 
de hade använt materialet när de själva lärde sig och då hade en låg 
kunskapsnivå, hade informationen varit säkrare, men i detta fall var de inte 
respondenter utan föreställde sig bara de verkliga respondenternas, 
nybörjarnas, situation.

Intervjuerna med Readyonet-användare gav tydliga data. Intervjupersonerna 
var respondenter, de personer som faktiskt har problem i nuläget. Problemet 
var även det samma för båda personerna – för lite tid i förhållande till 
omfånget på handledningen, kombinerat med låg intresse- och kunskapsnivå 
inom ämnet. Sist men inte minst ville de båda att teknikinformations-
lösningen skulle vara så kortfattad som möjligt, och på papper. Dessa 
personers starka obehagskänslor inför att försöka använda programmet, 
visar att något i teknikinformationen är undermåligt. Det krävs ett 
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informationsmaterial som går fort att ta till sig, för att dessa personer ska få 
ut något av det. En lämplig lösning är därför en lathund, en kortfattad 
instruktion eller översikt över arbetsuppgifter som är de viktigaste i 
programmet.

Frågan är om lösningen för Readyonet ska vara en instruktion eller en 
översikt. En av personerna ville uttryckligen ha en instruktion, medan den 
andra kände sig så pass osäker att hon inte alls visste vad hon ville ha. Det 
senare kan tolkas som att hon behöver ett enkelt och snabbt sätt att få 
översikt över programmet och guidas genom det. Men ingen av 
intervjupersonerna var intresserad av att bemästra programmet, utan ville i 
första hand snabbt kunna redigera och lägga upp nya texter och bilder. 
Därför är min slutsats att det är lämpligast med en instruktion för 
Readyonet.

Om man jämför resultaten för de två programmen, verkar problemen med 
teknikinformationen för Readyonet störst. I både Studie 1 och 2 berättade 
Edionet-användare om att programmet generellt är lätt att förstå. Dock har 
inga nybörjare intervjuats, och användarnas minnen kan vara dåliga. 
Nybörjare i programmet verkar inte finnas just nu, och kompletterande 
undersökningar kring om det finns problem med teknikinformation för 
Edionet, kommer inte att hinnas med. På grund av det, och för att behovet 
av teknikinformation för Edionet redan verkar tillfredsställt, lämnar jag 
arbetet med Edionet, och väljer att fokusera på att lösa problemen med 
Readyonets teknikinformation.
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3. Designprocess gestaltning

Design av gestaltningsutkastet 
utifrån teori och empiri
Lathund som kanal
Efter Studie 2 i detta arbete visade sig tre av de principer som tas upp på s. 
14 användbara för att minska användarnas problem med att använda 
Readyonet. Det vill säga principerna som tillåter användaren att agera 
direkt, som fokuserar på användarens verkliga uppgifter, och som skapar ett 
material som inte tar för lång tid att läsa (van der Meij & Carroll, 1998, s. 
21). Målgruppen med mest problem har nämligen ont om tid, avskräcks av 
omfattande manualer, har inget intresse för datorer och CMS, utan vill bara 
få sina arbetsuppgifter gjorda fort (se Studie 2 ). Vuxna som går till en dator 
har egna mål, de går inte dit för att lotsas runt genom ett helt program, utan 
för att få något gjort med det (Carroll, 1990, s. 78). För att användaren ska 
identifiera sig med en aktivitet i en manual, måste aktiviteten i fråga vara 
den aktivitet användaren vill göra (Carroll, 1990, s. 78).

Därför har jag valt att lösa Readyonet-användarnas problem med 
programmet med hjälp av en lathund. En lathund hjälper en 
nybörjaranvändare att hitta det som är viktigt, och gör att användaren snabbt 
kan börja arbeta i programmet (Robinson, 2009, s. 71).

Detta går också i enlighet med förhållningssättet minimalism inom 
teknikinformation. Genom att sätta användaren i arbete fort, visar man 
genom uppgiften exempel på ett tillvägagångssätt för att använda tekniken. 
Det kan hjälpa användaren att orientera sig, identifiera andra uppgifter och 
kan skapa intresse för ytterligare information. (van der Meij, Carroll, 1998, 
s. 29).

För att stimulera användaren att lära sig en process utantill, kan man också 
använda tekniken ”fading”. Tanken är att man börjar med att ge användaren 
steg-för-steg-instruktioner och senare övergår till att ge information som 
förklarar koncept och funktioner. (van der Meij, 2003, s. 230)

Handledningen, som är integrerad i programmet, är strukturerad efter 
funktioner och ämnen, vilket inte är användbart för nybörjare (Draper, 1998, 
s. 352). Skulle man göra handledningen lättare att använda för nybörjare, 
skulle det behöva ändras.  Det tunna omfånget på den lathund jag istället 
valt att skapa, innebär att när användaren vill utvidga sina kunskaper, måste 
hon antingen experimentera med programmet själv, eller läsa 
handledningen, som är mer konceptuellt beskrivande. På så vis menar jag att 
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jag i detta arbete använder mig av fading-tekniken: genom att skapa en 
begränsad lathund vid sidan av en mer komplex och kontextuellt 
organiserad handledning.

Format
Jag valde mellan enkla, släta A4-blad och ett häfte som viks av A4-blad. 
Anledningen till det är att användaren själv ska kunna skriva ut lathunden, 
om den som tillhandahållits av Viaduct skulle tappas bort. 

Tidigare forskning indikerade att antalet respondenter som använde sig av 
manualen till en dammsugare dubblerades om de fick en så kallad ”verbal 
cue”: en verbal antydan om att det kan hjälpa att använda manualen. En 
sådan kan till exempel ges av försäljare när en kund köper en produkt, eller 
genom text på själva produkten (Wiese et al., 2004, s. 1184-1185).

Därför har jag tänkt att lathunden ska skrivas ut av användaren under 
utbildningen på Viaduct – den som utbildar visar hur man gör och ger 
samtidigt tipset om lathund och integrerad handledning. Utöver att chansen 
då ökar att användaren läser lathund och handledning, blir det också större 
chans att användaren själv hittar tillbaka till var lathunden finns digitalt i 
programmet.

Det optimala hade varit att inför utprovningen skapa två utkast, ett på enkla 
A4-blad, ett i ett häfte vikt av A4-blad. Jag fick dock prioritera att hinna 
börja med utprovningen av utkastet i tid. Jag valde att göra utkastet som lösa 
A4, och att bara skapa en enkel skiss av häftet, att visa för testpersonerna.

Jag resonerade så här kring valet att prioritera enkla A4-blad:

Häfte av vikta A4: Alla har inte skrivare som skriver ut dubbelsidigt, så om 
användarna ska skriva ut nya exemplar själva, måste de skära isär bladen 
och häfta i ett hörn. Detta blir onödigt krångligt för användaren. Det kan 
vara svårt att märka att det finns två delar i broschyren (Login-läget och 
Admin-läget), men när det finns en in- och utsida kan man placera 
kontextuell information utanpå och procedurinriktad information inuti, 
vilket kan göra det lättare att hitta i den. Ett litet format kräver fler sidor och 
troligen även mindre storlek på bild och text, men varje process kan få ett 
eget uppslag, vilket gör det lätt att hitta tillbaka till rätt ställe i texten efter 
att ha tittat på skärmen. Fler antal sidor kan oavsiktligt ge användaren 
känslan av att lathunden är omfattande och svår att hitta i, men ett häfte kan 
kännas mer formellt än ett ovikt A4, och på så vis ge lathunden god etos och 
rätt genreförväntningar.

Enkla A4: Ger en tydlig uppdelning mellan de två delarna Login och 
Admin, med två olika papper, men detta kan förstöras om lathunden inte 
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skrivs ut dubbelsidigt. Här är kräver dock inte enkelsidig utskrift lika 
mycket efterarbete av användaren, som med häftet. Få blad ger känslan av 
att det går fort att läsa, men enkla A4 kan kännas informellt och ”billigt”. 
Risken med lösa A4-blad är att man tappar bort det ena bladet, men det 
vanliga formatet tillåter att man förvarar bladen i en pärm eller mapp, som 
man troligen redan äger i rätt format.

Det som fick mig att välja, var problemen med skrivare som skriver ut 
enkelsidigt, ihop med att det kan vara lättare att förvara enkla A4-blad.

Urval av information
Den uppgift som alla i förundersökningen och studie 2 angav som svår – 
även de som utbildar på Viaduct, var att hantera bilder. Båda respondenterna 
hade vid studie 2 glömt bort även hur man redigerade texter. Dessa uppgifter 
är mycket viktiga i programmet, och ihop med upptäckten av användarnas 
behov av stöd inom dem, blir det klart att de bör beskrivas i lathunden.

En av användarna skulle vilja lära sig hur man byter namn på en sida, så att 
det ändras på fliken i huvudmenyn. Detta kan göras i både Login- och 
Admin-läget, men när jag undersökte det i den demoversion jag fått testa 
Readyonet i, upptäckte jag att det finns tillfällen då det inte går att byta 
sidnamn i Login-läget. Därför ansåg jag det säkrast att beskriva hur man 
utför denna uppgift i Admin-läget. När man då tar upp hur något utförs i 
Admin-läget, som anses svårare än Login-läget, ansåg jag att resten av de 
grundläggande uppgifterna i det läget också borde beskrivas, för att ge en 
korrekt och balanserad beskrivning av uppgifterna i programmet. Jag 
bedömde att de funktionerna är att skapa en ny sida och att flytta en 
befintlig sida.

Att arbeta med sidstruktur på sin webbplats, är en grundläggande funktion i 
Readyonet. Man kan överlåta denna uppgift till Viaduct helt om man vill, 
men om intresse finns för att själv utföra en strukturell uppgift, kanske det 
intresset utvecklas när användaren väl har lyckats utföra denna första 
strukturella uppgift.

På grund av att programmet är uppbyggt i två delar som är avsedda för olika 
uppgifter, inkluderar jag även kontextuell information som kort berättar om 
detta, i samband med en instruktion om hur man tar sig till det aktuella 
läget.

Struktur
En naturlig struktur för att informera om Readyonet är att dela upp 
informationen i två delar, eftersom själva programmet är uppdelat så. En del 
per läge att arbeta i. Ofta organiseras teknikinformation via funktioner på 
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detta sätt. Denna typ av teknikinformation är snarare designer-orienterad än 
användar-orienterad, och kan vara nyttig, men bara om användaren känner 
till namnet på funktionerna som beskrivs (Draper, 1998, s. 352). Dock är det 
enbart på denna högsta nivå som lathunden organiserar information på detta 
sätt. Det första beslut användaren måste ta för att utföra en uppgift, är i 
vilket läge hon ska arbeta. Det finns nämligen ingen väg mellan lägena, utan 
användaren måste ta sig in i lägena med separata webbadresser. Därför är 
det nödvändigt att hon direkt får veta skillnaden mellan dem, och kan 
avgöra vilket hon ska gå till för en viss uppgift. Att det överhuvudtaget finns 
två lägen kan uppmärksammas genom den valda strukturen av lathunden.

För varje arbetsuppgift i programmet finns flera olika vägar att ta, och för 
enkelhetens skull valde jag att beskriva de vägar som gör det möjligt att 
separera uppgifter som har med bild och text att göra, från uppgifter som har 
med sidstruktur att göra, och gruppera dem i varsitt läge att arbeta i. För att 
göra denna separering extra tydlig fick lägena varsitt A4-blad.

Informationen i lathunden är till största del steg-för-steg-instruktioner, som 
alltså har kronologiskt numrerade steg under varje uppgift. Ordningen på 
själva uppgifterna påverkades mest av layouten – de uppgifter som har få 
steg får plats tillsammans på en sida, medan en längre uppgift behöver en 
hel sida för sig själv. Den uppgift som hade flest steg och krävde en egen 
sida placerade jag längst bak, eftersom det kan vara uppmuntrande att klara 
av en enkel uppgift det första användaren gör (van der Meij & Carroll, 1998, 
s. 29), och om användaren inte vet vad denne ska börja med, börjar hon 
sannolikt med det som står först i lathunden.

Något man avråder från inom förhållningssättet minimalism, är att inleda 
med kontextuella- eller begreppsförklaringar. Den typen av information är 
värdefull för användaren, men distraherar från vad denne ska göra rent 
praktiskt om den är placerad i början (van der Meij & Carroll, 1998, s. 22).
Trots detta valde jag att placera kontextuell information om de två olika 
lägena i början av båda A4-bladen. Jag hävdar att det är en tillräckligt låg 
mängd kontextuell information för att läsaren inte ska uppehållas av den. 
Dessutom tas den informationen upp i samband med en steg-för-steg-
instruktion om hur man tar sig in i det aktuella läget.

Språk
För att hjälpa användaren att gå från sitt mål till sin uppgift och sen till de 
handlingar som krävs, kan man i en manual skriva användarens mål som 
kapitelrubrik, och de specifika uppgifterna blir nästa rubriknivå, som ska 
skrivas med verb, formulerade ur användarens perspektiv (Redish, 1998, s. 
238). Eftersom detta inte är en utförlig manual, finns det inga direkta kapitel 
i lathunden, bortsett från uppdelningen mellan Login- och Admin-läget, som 
fått underrubrikerna ”Arbeta med text och bild” respektive ”Arbeta med 
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struktur”. Båda bladen har så klart även huvudrubriken ”Readyonet”. 

Man bör anpassa allting efter användarens specifika mål med att använda 
tekniken, uppgifterna de ska utföra (Carroll, 1998, s. 28). Frågan är om de 
nämnda underrubrikerna för lägena räcker för att knyta ihop funktionerna 
med användarens uppgifter. Det blir något att ta reda på under utprovningen. 

Resten av rubrikerna är klart uppgiftsorienterade, möjligtvis med undantag 
för de första: ”För att arbeta i [Login/Admin]-läget”. Det viktigaste jag har 
gjort med rubriker och språk, är att jag valt att skriva till exempel ”Skriv och 
ändra texter” istället för ”Redigera artiklar”, när både text och bild redigeras 
på samma ställe i programmet. En nybörjare vet inte vad som ingår i 
artiklar, och har därför svårt att koppla ihop det senare exemplet på rubrik 
med vad hon rent praktiskt vill göra.

Många misstag användare gör medan de använder en manual, kommer från 
problemet med att uppmärksamma både manual och skärm samtidigt, och 
att behöva hoppa däremellan. Ofta missar användaren vad som händer på 
skärmen efter ett klick, för att de tittar så mycket i manualen, eller så råkar 
de hoppa över ett steg i manualen för att de inte hittar tillbaka till rätt steg i 
texten. Minimalistiska manualer ger regelbundet hjälp för att hantera detta 
problem: ofta genom text, som uppmärksammar vad som händer efter ett 
klick. (van der Meij, 1998, s. 276-277)

Jag har lagt in meningar som berättar vad som händer efter en handling, där 
jag bedömt att de är nödvändiga. Exempelvis: ”Nu dyker det upp ikoner vid 
artiklarna på sidan” eller ”Fönstret försvinner och bilden visas i rutan under 
rubriken 'Bild'”. Utan att fråga användarna, är det dock svårt att veta exakt 
när detta behövs. Utprovningen kanske kan ge ett definitivt svar.

Teknikinformatörens mål bör vara att ta bort så många hinder som möjligt 
mellan informationen och användaren. Det är möjligt att skriva en text med 
för låga förväntningar på användarens läsförmåga, så att användaren stör sig 
på hur texten är skriven, men det är relativt lätt att undvika (Robinson, 2009, 
s. 49). En läsnivå som en högstadieelev klarar av passar de flesta läsare, 
eftersom få känner sig bekväma med att läsa en text som är skriven på 
personens maximala läsnivå (Robinson, 2009, s. 49). Folk som läser 
manualer är inte barn, men de gör ofta saker samtidigt som de läser 
manualen, vilket gör det svårt för dem att koncentrera sig på texten 
(Robinson, 2009, s. 80).

För att hålla textens svårighetsgrad nere, har jag följt skrivråd ur 
kurslitteratur som använts i min utbildning. Framförallt har jag använt mig 
av principer som används när man skriver lättlästa texter. Det är nämligen 
inte bara svaga läsare som uppskattar lättlästa texter, goda läsare som har 
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bråttom gör det också – de menar att de är bra om man har svårt att 
koncentrera sig (Sundin, 2007, s.35). Folk som läser manualer kan ha svårt 
att koncentrera sig på texten (Robinson, 2009, s. 80),  och därför kan det 
vara bra att använda principer för lättläst, även om texten inte ska vara en 
lättläst utan snarare klarspråklig text. Lättläst går ett steg längre än 
klarspråk, som aldrig skrivs med frasanpassat radfall och inte undviker 
metaforer (Sundin, 2007, s.149). 

Här följer en sammanfattning av de skrivråd jag följt:
• Tilltala läsaren direkt med ”du” och aktiva verb (Sundin, 2007, s. 91-

92). Detta skapar en relation mellan avsändare och läsare, som 
engagerar (Sundin, 2007, s. 91) och gör texten lättare att förstå 
(Reichenberg, 2005, s. 45).

• Skriv bara det allra viktigaste, för att läsaren ska slippa fundera på 
vad som är relevant att läsa (Sundin, 2007, s. 96).

• Skriv med få substantiv och många verb, för att texten inte ska bli 
för informationstät. Informationstäta texter ställer höga krav på 
läsarens förmåga att avkoda texten snabbt. (Sundin, 2007, s. 107)

• Skriv konkret, så att läsaren inte behöver göra egna tolkningar av 
texten (Sundin, 2007, s. 112).

• Undvik dubbla negationer, de är svåra att förstå (Sundin, 2007, s. 
116).

• Skriv meningar med rak ordföljd (substantiv – verb – objekt) 
eftersom de flesta tycker att det är lättast att förstå, men vänd på 
ordföljden när det binder ihop meningarna bättre (Sundin, 2007, s. 
128).

• Sätt huvudverbet tidigt i meningen, annars måste läsaren komma 
ihåg mycket information innan hon kan förstå vad meningens 
budskap är (Sundin, 2007, s. 129).

• Skriv korta meningar, men inte så ofta att läsrytmen blir hackig av 
det (Sundin 2007, s. 130.131).

• Välj vardagliga ord: undvik sammansättningar och förkortningar och 
förklara de ovanligare ord som måste vara med, till exempel fackord 
(Sundin, 2007, s. 132-136).

• Gruppera komplex eller lång information i kortare delar, och tänk på 
”Miller's Magic Number”, som säger att man kan hålla ca 7 delar 
information i korttidsminnet samtidigt (Visocky O'Grady, 2008, s. 
60-61).

Layout
Manualer bör designas efter uppslag, det vill säga att allting som hör till en 
enhet av information, bör få plats på ett enda uppslag, istället för att kräva 
att läsaren bläddrar mitt i en process, eller för att få se bilder som hör till 
texten. Det användaren kan se samtidigt i en bok med flera sidor, är de två 
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sidor som ett uppslag består av. Det är extra viktigt i de kontexter då 
användaren sitter med manualen uppslagen med en tyngd för att hålla den 
öppen, medan personens händer är upptagna med något annat. (Robinson, 
2009, s. 46-47)

Trots att jag valt att ha lathunden på lösa blad är detta ändå viktigt för den, 
eftersom bladen har baksidor. Jag har sett till att ingen av processerna som 
beskrivs, kräver att man vänder på bladet för att läsa färdigt om den.

Jag har gett varje sida en assymetrisk komposition, för att skapa spänning i 
layouten (Bergström, 2009, s. 229), och för att kunna placera bilder på sidan 
om texten. Enligt närhetens lag, som säger att saker som ligger nära 
varandra upplevs höra ihop (Bergström, 2009, s. 231), har jag lagt alla steg 
inom en avskild process nära varandra, men lagt in 2mm mellanrum mellan 
stegen, för att de ska gå att urskilja som separata steg.

Högst upp på varje sida har jag lagt ett färgblock som skapar känslan av en 
vinjett i en tidning och binder samman höger och vänster spalt på sidan. På 
färgblocket finns Viaducts logga i vitt, och en symbol ur programmet som 
får representera vilket läge och vilken typ av arbetsuppgifter som beskrivs 
på bladet. På baksidan av bladen har jag även upprepat rubriken om läge 
och typ av arbetsuppgift, på färgblocket, för att man ska veta vilket läge 
sidan tillhör även om man skriver ut bladen enkelsidigt.

Både text och bilder läses i västvärlden från vänster till höger (Bergström, 
2009, s. 192), och jag har placerat rubriken om läge och arbetsuppgift till 
vänster om rubriken för programmet, för att uppmärksamma just läget.

För att snabbt ge användaren uppfattningen om att dokumentet handlar om 
Readyonet och har med Viaduct att göra, har jag använt en av färgerna som 
brukar användas i Viaducts grafik: orange. RGB-hex-koden ”#F39800” som 
Viaduct använt, översattes till CMYK-koden ”C=0, M=37, Y=100, K=4.7” 
av www.javascripter.net's färgkonverterare. Jag avrundade det sista talet 4.7 
till 5. Anledningen till att jag valde just den orangea färgen, när Viaduct 
även använder gult och rött, är att på webbsidan som handlar om Readyonet, 
använder Viaduct en bild på ett paket med färgen och produktnamnet.

Jag har valt att placera texten till höger om bilderna. Dels för att textspalten 
då linjerar med den stora rubriken på framsidan av bladen, dels för att jag 
även valt att inte marginaljustera texten, och det då blir ojämnt mycket 
utrymme mellan bild och text om texten ligger till vänster.

Bilderna är placerade ovanpå varsin svart ruta, för att bilderna ska se lika 
stora ut och linjera varandra, trots att själva bilderna varierar lite i storlek. 
Bildtexterna har placerats med indrag från bildens vänstra hörn, får att få 
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bildtexten att synas mer än om den hade linjerats prydligt med bildrutans 
hörn.
 
Typografi
Jag valde att använda sanseriftypsnittet Trebuchet MS för all text utom 
rubrikerna för de specifika uppgifterna, som står i Arial. Antikvatypsnitt 
sägs lämpa sig bäst för löpande text i tryck, och sanserifer fungerar bättre  i 
rubriker och korta textgrupper (Hellmark, 2006, s. 26). Man kan diskutera 
om texten i lathunden ska kallas brödtext eller inte, men jag anser att steg-
för-steg-instruktioner i punktlistor snarare borde höra till ”korta 
textgrupper”, som Hellmark beskriver ingresser och bildtexter som. Varför 
jag har valt just Trebuchet MS och Arial, är för att det är de typsnitt som 
Viaduct i övrigt använt sig av.

Punktlistorna i texten används för att göra den mer överskådlig (Sundin, 
2007, s. 105). Graden på texten i punktlistorna är 11 punkter, medan 
rubrikerna för uppgifterna är 17 och 12 punkter, och i fetstil. Hellmark anger 
8-11 punkter som ”det normala intervallet” för löptext (2006, s. 27), men 
frågan är återigen om steg-för-steg-instruktioner ska räknas som just löptext. 
Den ideala radlängden är högst 55-65 tecken (Hellmark, 2006, s. 31), och i 
lathunden har jag satt den till 53-60 tecken per rad.

Bildmotiv
Robinson anser att man bör fundera på att använda bilder när:

• teknikinformatören själv i huvudet kan visualisera det som ska 
beskrivas

• många siffor är inblandade
• en process ska förklaras
• manualen ska översättas (Robinson, 2009, s. 108)

Eftersom lathunden handlar om ett datorprogram, där allting har en visuell 
representation på skärmen, är det naturligtvis möjligt att visualisera de 
processer som beskrivs. En serie bilder kan dessutom vara ett substitut för 
att ha en expert tillgänglig, som demonstrerar hur man gör (Robinson, 2009, 
s. 111). Sist men inte minst kan skärmdumpar även användas för att visa 
användaren vad som är nytt på skärmen efter en handling, om problemet 
med att flytta blicken mellan manual och skärm blir för stort (van der Meij, 
1998, s. 276-277)

På framsidan av båda bladen har jag lagt en skärmdump som visar 
respektive läge – Admin eller Login-läget. Om man har svårt att skilja på 
lägena, kan bilden av hur det ser ut hjälpa. För Login-läget har jag valt att ta 
en skärmdump efter att man har klickat fram hörnmenyn, så att den syns 
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bättre, och man ser ikoner vid artiklarna. Klickar man inte fram menyn och 
ikonerna, är den lilla, minimerade knappen för hörnmenyn, det enda som är 
gemensamt för hur det ser ut för olika användare i läget.

Resten av bilderna ger kompletterande information om specifika steg i 
instruktionerna, genom att visa vyer som jag själv upplevt som komplexa 
under min inlärning av programmet. Dessa bilder ska ge användaren en 
fingervisning om var hon ska söka efter olika knappar och filer, och ge 
bekräftelse på om hon är på rätt väg. Istället för att lägga långa bildtexter har 
jag valt att använda grafik för att förklara bilderna för användaren: röda 
ringar visar vad som är intressant i bilden, medan bildtexten bara berättar 
vilket steg bilden handlar om. En av de viktiga delarna av minimalism inom 
teknikinformation, är som bekant att minska mängden läsning (Carroll, 
1990, s. 7).

Jag gjorde bilderna små för att låta texten ha en behaglig radlängd, och 
samtidigt inte behöva sätta bilderna utfallande utanför dokumentets satsyta. 
Tanken är inte att man ska läsa texten som syns i bilderna, utan kunna 
orientera sig ungefärligt.

Utöver skärmdumparna använder jag även bilder på ikoner, som jag placerat 
mitt i texten. Detta har jag gjort för att göra det tydligt vad användaren ska 
klicka på, när knappen är märkt med en bild istället för en text. Anledningen 
till att jag placerat dem i texten är bland annat för att uppfylla en del av den 
första principen för förhållningssättet minimalism: att ge användaren 
möjlighet att agera direkt (van der Meij & Carroll, 1998, s. 21). Hade 
förklaringen av knapparna de skulle klicka på mitt i en process legat i en 
översikt istället, hade de varit tvungna att leta upp dem där och tolka om den 
specifika instruktionen för att passa ihop med översikten. Ytterligare en 
anledning är att det helt enkelt är lättare att visa hur knappen ser ut istället 
för att med ord förklara var den sitter.
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Studie 3 – Utprovning
Tillvägagångssätt och syfte
Jag gjorde studien ensam, på fyra respondenter vid skilda tillfällen.

Jag förklarade för respondenterna vad de skulle göra och öppnade två tabbar 
i en webbläsare, med Login- och Admin-läget för en webbplats som 
används som demo av Viaduct. Jag loggade även in åt dem. Respondenterna 
fick sen utföra fyra uppgifter i programmet, med hjälp av min gestaltning. 
De ombads berätta vad de gjorde och hur de tänkte medan de löste 
uppgifterna, och när de blev klara ställde jag även några intervjufrågor.

Tre av respondenterna hade även deltagit i studie 2. Respondent A och B var 
befintliga användare av Readyonet, men hade glömt bort hur man använder 
programmet, eftersom de uppdaterade sina webbplatser mycket sällan. 
Respondent C var en Edionet-användare som aldrig använt Readyonet, men 
som dock hade använt ett annat CMS. Respondent D var en högskolestudent 
som aldrig varit i kontakt med vare sig Viaduct eller något CMS. 
Högskolestudenten valdes som testperson, när den fjärde respondenten från 
studie 2 hastigt gav återbud.

Huvudsyftet med studien var att undersöka gestaltningsutkastet i förhållande 
till användarna, för att kunna förbättra det.

• Föredrar användarna något annat än det jag valt för designen av 
gestaltningen?

• Var finns det svårigheter för användarna att förstå gestaltningens 
instruktioner och vad är orsaken till de eventuella svårigheterna?

• Upplever användarna att gestaltningen är ett bra hjälpmedel för att 
använda programmet?

Resultat
3 respondenter hade, vid något tillfälle under studien, så svårt att skilja på 
Login- och Admin-läget, att de inte kunde komma vidare med den uppgift 
de försökte utföra. Detta har för enkelhetens skull lyfts ut ur redogörelsen 
nedan. Respondent C hade dock inga svårigheter med de två lägena.

Uppgift 1, Byt namn på en undersida

Alla respondenter behövde få förklarat vad en undersida är. 3 av dem 
klickade också ett steg för långt i sidstrukturen i Admin. Respondent B fick 
hjälp att förstå att hon behövde klicka sig djupare i strukturen för att hitta 
sidan. Efter att de hittat rätt sida hade dock ingen några problem att byta 

44



namnet på den. Respondent D experimenterade och utförde uppgiften i 
Login-läget istället för Admin-läget, något som det inte fanns instruktioner i 
gestaltningen för att göra.

Uppgift 2, Ändra i en text på sidan

Respondent A råkade följa instruktionen ”Skriv en ny text” istället för 
”Ändra eller ta bort en text”, men hade efter korrektion inga fler svårigheter 
med uppgiften. Respondent B såg inte ikonerna som dök upp på sidan när 
hon klickade på hörnmenyn, och klickade istället på ”Redigera sidan”. 
Respondent C hade samma problem, men hittade ikonerna självständigt 
efter kort tvekan. Respondent D hade inga problem med uppgiften.

Uppgift 3, Byt ut en bild på sidan

Respondent A förstod inte var man redigerade bilder, eftersom hon inte 
scrollade ner i den vyn. Respondent D hittade enkelt till rätt ställe i vyn, 
men hade svårt att förstå att man skulle klicka på rutan under rubriken för 
att komma vidare. Även respondent C hade svårt att hitta var man redigerar 
bilder, han trodde att man behövde gå in i filarkivet först, eftersom man 
behövde göra det för ett annat CMS han använt. Respondent B hade inga 
problem att hitta var man redigerade bilder.

Uppgift 4, Flytta en sida

När respondent A klickade på ”Sidor och artiklar” stod listan kvar en bit 
djupare i strukturen, vilket förvirrade henne. Hon gjorde sen allting rätt, 
men med många långa funderingspauser, särskilt när hon kom till 
dropdown-menyn där man ska välja var sidan ska ligga. Respondent B 
klarade uppgiften lätt men förstod inte hur man såg ändringen efteråt. Hon 
ändrade även ordningen på flikarna i huvudmenyn. Respondent C klickade 
ett steg för långt i sidstrukturen och flyttade en artikel istället för en sida, 
men gjorde i övrigt rätt. Efter att respondent D haft stora problem med 
vilket läge hon skulle arbeta i, utförde hon uppgiften felfritt.

Intervjusvar

Alla respondenter uppgav att de tyckte gestaltningen var ett bra hjälpmedel 
för att använda programmet, och att det hjälpte att ha den utöver den 
omfattande handledning som finns integrerad. Detta för att de föredrog att få 
instruktionerna på papper för att kunna ha instruktioner och programmet 
synliga samtidigt, och, som en av dem uttryckte det, för att man i början är 
rädd för att prova och vill ha hjälpen väldigt kortfattad med bara de 
vanligaste funktionerna. De respondenter som är befintliga användare av 
Readyonet verkade inspirerade och positiva till att med gestaltningen börja 
jobba med sina webbplatser, och provade efter studien att ändra saker på 
sina egna webbplatser.
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Respondent A och C tyckte att det var svårast att byta bild, B tyckte att det 
verkade svårast att flytta en sida men att det sen visade sig vara ganska lätt, 
medan D tyckte att det var svårast att byta namn på en sida. Sistnämnda 
personen trodde dock att det bara var för att det var den första uppgiften, 
som hon sen baserade sina följande handlingar på.

Två av respondenterna gav en spontan kommentar om att de tyckte det var 
väldigt bra med symbolbilderna som låg direkt i texten. Ingen av 
respondenterna sade sig dock ha använt de större bilderna. I efterhand sa de 
dock att de hade fått mycket hjälp av dem om de hade tittat på dem. Bortsett 
från nedanstående kritik hade respondenterna inga specifika kommentarer 
om innehåll, språk och layout, annat än att de tyckte det var bra.

Kritik respondenterna gav:
• A - Svårt att förstå skillnaden på lägena. 

• B – Bilderna kan vara lite större.

• C – Det finns inget som säger hur man går vidare från vyn för 
artikeln när man ska redigera bilder. Skulle vilja ha en bild som visar 
det. Man kan också ta bort det här med ”ingen bild”, det ser man. 
Tycker inte att det behövs en beskrivning av hur man laddar upp 
bilden från datorn, däremot hur man får rätt storlek på bilden.

• D - Väldigt svårt med skillnaden på lägena.

Kommentarer om format:
• A – A4 är bra, jag behöver inte bläddra för att få överblick. Om man 

skulle ha en liten broschyr istället så skulle det nog bli för liten text.

• B - Man skulle kunna ha en broschyr med ena läget framåt och andra 
bakåt, för att inte blanda ihop det. Egentligen är ju mindre saker 
bättre, men du vet ett inplastat A4… [jag föreslog att man kan sätta 
in A4 i en pärm och kunna skriva ut det själv, varefter hon kom fram 
till att A4 ändå var bäst.]

• C - Hanteringsmässigt är det nog bra med lösa blad. Men man tappar 
inte bort delarna i en broschyr.

• D - Jag skulle föredra A4 känns det som. Nu är det ju ganska lätta 
steg, fast ska man göra något mer avancerat kanske det är bättre med 
färre uppgifter per sida [man kan ha det i en broschyr.]

Slutsatser och metodkritik
Faktumet att uppgifterna gjordes en efter en, innebär att respondenterna till 
viss del lärde sig hitta i programmet bättre, när de hade utfört en uppgift. 
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Hade uppgifterna gjorts i en annan ordning kunde respondenterna till 
exempel ha fått ännu mer problem med uppgiften där man skulle byta en 
bild, men sen haft extremt lätt att ändra en text, eftersom båda uppgifterna 
görs i vyn för att redigera en artikel. Det är dock sannolikt att de hade haft 
samma problem som upptäcktes med denna ordning av uppgifter, bara 
annorlunda disponerade när det gäller vilket uppgift de arbetade med.

När studien gjordes på respondent B, rådde väldigt ofördelaktiga 
omständigheter. Personen var tvungen att bryta för att jobba i sin butik ca en 
timme mitt i undersökningen, och både hon och jag var mycket stressade. 
Det medförde att jag gav henne mer hjälp än planerat, vilket gör studien 
osäker. Min hjälp kan ha bidragit till ett överdrivet negativt resultat: genom 
att jag svarade på hennes frågor istället för att låta henne leta, fick jag inte 
reda på om hon hade hittat själv eller inte, och fick helt enkelt notera att hon 
behövde hjälp för att klara uppgiften. Under uppgift 2 använde hon 
dessutom inte min gestaltning, vilket får mig att misstänka att hon 
”smygövat” på att använda programmet sedan studie 2, där hon också 
deltog.

Ett problem med studien var att ingen av respondenterna var bekant med 
demowebbsidans struktur. Flera av dem påpekade att de strukturella 
uppgifterna hade varit mycket lättare om de hade arbetat med en egen, 
bekant webbplats. Dock ville inte de två som faktiskt hade webbplatser 
utföra uppgifterna i dem, eftersom de ville fundera noga innan de ändrade 
något på de verkliga webbplatserna.

Resultatet var övervägande positivt: de befintliga användarna tyckte att 
gestaltningen hjälpte mycket i jämförelse med att enbart ha den integrerade 
handledningen, som de aldrig försökt läsa på grund av tidsbrist och låg 
intressenivå. Alla tyckte att instruktionerna var väldigt tydliga och enkla att 
följa, bortsett från i vissa enstaka steg. En stor anledning till att 
respondenterna gjorde fel eller inte visste vad de skulle göra, berodde på att 
de hade missat information som fanns i instruktionerna. De var övertygade 
om att informationen inte fanns ibland, och förvånades när jag visade den. 
Jag märkte en tendens att missa information där stegen innehöll mycket text 
och alternativa handlingar. Den första revideringen av gestaltningen blir 
därför att:

• se till att stegen alltid är mycket korta, och plocka bort text som 
förgrenar användarens handlingar och kräver ett beslut mitt i 
processen

Det största problemet var skillnaden mellan de två lägena, och att koppla 
uppgiften till rätt läge. Ibland glömde de helt bort att det fanns ett till läge än 
det de arbetade i, och ibland verkade de glömma att det fanns en specifik 
beskrivning av vad som skulle göras i vilket läge. Den andra revideringen 
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blir alltså att:
• försöka framhäva faktumet att programmet är uppdelat i två lägen, 

och tydligare kommunicera vad skillnaden mellan dem är

Ingen av respondenterna använde sig av skärmdumparna, men trodde att de 
hade haft stor hjälp av dem om de hade gjort det. Någon av dem angav ”jag 
var så inne i texten” som anledning till att hon inte tittade på dem, medan en 
annan tyckte att de var för små, och en tredje sa sig experimentera för 
mycket för att titta så noga på instruktionerna över huvud taget. En som 
hade försökt använda sig av bilderna saknade bilden för det han ville veta, 
och någon upptäckte först i efterhand att det fanns bildtexter till bilderna. 
Den tredje revideringen av gestaltningen blir därför att:

• hjälpa användarna att ta hjälp av bilderna genom att förstora dem, 
lägga till någon bild för steg som upptäcktes vara svåra, och koppla 
dem tydligare till stegen.
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Revidering av gestaltning
Visuella ändringar

Texten på färgfältet vit istället för svart

Två vänner till mig som arbetar med informationsdesign och grafik, gav mig 
informell respons på gestaltningsutkastet. Då uppmärksammades jag om att 
kontrasten mellan texten och färgfältet var för låg. Ljuskontrasten mellan 
texten och det bakomliggande färgfältet var i utkastet 61%. Det 
rekommenderade är 70% (Visocky O'Grady, 2008, s. 115), och tar man med 
i beräkningen att många vanliga skrivare återger färger mörkare, bör det 
vara bättre att göra texten vit. Paradoxalt nog blir kontrasten med vit text 
bara 27% vad gäller ljus, men kontrast uppnås även genom färgers 
saturering och ton (Visocky O'Grady, 2008, s. 116).

Större grad på lägsta rubriknivån

Vissa av testpersonerna började läsa fel text, när det fanns två texter som låg 
grupperade under en samlande rubrik. Eftersom de läste den första av 
texterna, misstänkte jag att de missat att det fanns en till text inom området, 
och att den lägsta rubriknivån hade för liten grad för att ge överblick.

Textens yttre marginal närmare kanten, 
för att få plats för större bilder

Kritik från både testpersoner och min handledare, var att skärmdumparna 
var för små. Testpersonerna uppgav även att de inte använde de bilderna, 
vilket storleken kan vara en bidragande orsak till. Genom att öka lathundens 
satsyta på bredden, blev det möjligt att öka storleken på bilderna.

Stor ikon på framsidan av varje blad, 
och större ikoner uppe på färgfältet

Testpersonerna hade problem att skilja på Readyonets två lägen, och glömde 
ibland bort att lathunden informerade om båda. För att framhäva skillnaden 
visuellt, placerade jag ikoner i stort format på framsidorna. Det vill säga 
samma ikoner som förut enbart fanns på färgfältet högst upp. Ikonerna på 
färgfältet fick även vara kvar, och förstorades en smula. De största ikonerna 
blev väldigt pixliga, men imperfektion i bilder, ett så kallat punctum, kan 
resultera i ökad uppmärksamhet för det som upplevs udda (Bergström, 2011, 
s. 170). Det anser jag kan uppmärksamma användaren om att det är skillnad 
på de två bladen.

Byte av sida för text och bild 

En viktig orsak till att användarna inte tog hjälp av skärmdumparna kan vara 
att de låg på vänster sida om texten, vilket kan göra att de upplevs ligga 
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”före” texten och inte vara kopplade till den. Läsriktningen innebär en slags 
överenskommelse om vad som kommer först (Bergström, 2009, s. 192), och 
därför flyttade jag bilderna till den högra sidan om texten. Dock lät jag 
placeringen vara orörd på framsidorna, för att undvika att användaren gör 
hål mitt i texten om denne vill sätta in bladen i en pärm.Minskade graden på 
“För mer information” och “Ladda upp bild”
Efter ändrad struktur och layout, behövde jag visa att informationen under 
rubrikerna ”För mer information” och ”Ladda upp bild”, skiljer sig från de 
instruktioner lathunden till största del består av. Jag valde dels att minska 
textens grad. Ju större någonting grafiskt är, desto viktigare verkar det vara 
(Ware, 2008, s. 63), och det huvudinstruktionerna är viktigast i lathunden.

En svart ruta på framsidan med bilden på läget, samt text

Ett sätt att visa att två saker hör ihop, är att placera dem på en färgad 
bakgrund. Enligt Ware är det en av många grafiska koder för att visa att två 
saker är relaterade (Ware, 2008, s. 64). 

Jag placerade i en svart ruta en skärmdump av det aktuella läget, 
information om hur man hittar Readyonets integrerade handledning, samt 
för Admin-läget även två symbolers betydelse. All denna information 
handlar om det aktuella läget som funktion, vilket till skillnad från 
huvudinstruktionerna är kontextuell information, istället för proceduriell 
information. Vikten av att hjälpa läsaren att avkoda olika typer av innehåll, 
visar sig genom van der Meij och Carrolls fjärde princip för minimalistisk 
teknikinformation: ”Support reading to do, study and locate” (van der Meij & 
Carroll, 1998, s. 21).

Innehållsliga ändringar

Mer text som uppmärksammar vad som händer vid ett klick

Minimalistiska manualer brukar innehålla hjälp som berättar vad som 
händer om användaren råkar titta i manualen istället för på skärmen (van der 
Meij, 1998, s. 276-277). Jag försökte ge denna hjälp i gestaltningsutkastet, 
men visste att jag bara kunde få reda på exakt var hjälpen behövs, genom att 
fråga användarna. Mycket riktigt upptäcktes problem jag förbisett: vissa av 
testpersonerna hade svårt att se att det dök upp ikoner på sidan när de 
klickade på hörnmenyn i Login-läget. Jag lade till meningen ”Nu dyker det 
upp ikoner vid texterna på sidan” i de aktuella instruktions-stegen.

Separerade bildinstruktionen i tre processer

De flesta testpersonerna tyckte att den svåraste uppgiften var att byta ut en 
bild. Min instruktion om bilder var väldigt informationstät, och innehöll 
processen för två uppgifter i stil med ”Skriv en ny text” och ”Ändra eller ta 
bort en text” hoplagda i en och samma instruktion. Jag tror att det var en 
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viktig anledning till att de tyckte att uppgiften var svår. Nu efter 
utprovningen är det bara att konstatera att det hade varit mer logiskt att dela 
upp processerna för bildhantering på samma sätt som texthanteringen 
strukturerades. Det var helt enkelt ett misstag som jag inte hade några 
argument för, eftersom jag inte tänkte på att den instruktionen bröt från 
resten av lathundens struktur.

Utöver att separera bildhanteringen i två processer, lyftes även en tredje 
process ut ur instruktionerna: ”Ladda upp en ny bild”. Detta eftersom den 
bara är en del av instruktionerna om man vill lägga in en bild som inte redan 
finns i webbplatsens filarkiv. Det måste även upprepas i de två nyuppdelade 
processerna, om den inte lyfts ut. Flera alternativa processer inom samma 
steg-för-steg-instruktion, verkade förvirra testpersonerna. Därför verkar 
detta vara en bättre lösning än att beskriva hur man laddar upp en ny bild i 
båda instruktionerna, och skriva att man ska hoppa över 4-5 steg om bilden 
redan finns i arkivet. 

För att göra det tydligt hur den nya instruktionen skulle användas, 
markerade jag hänvisningarna till den röd, liksom rubriken på instruktionen. 
Jag förklarade dessutom i instruktionens första steg att man måste börja 
följa någon av de andra instruktionerna.

Sållade bort text:

• meningen om hur man tar bort en bild. Respondenterna verkade 
enkelt se hur man tog bort bilden, medan det däremot förvirrade dem 
att ha flera alternativ inom samma steg.

• “Även menyflikar visas som sidor i listan, trots att de ibland inte har 
en verklig sida på din webbplats, utan bara är ett menyval med 
verkliga sidor underordnade.” Krånglig konceptuell information som 
mest bara gjorde texten svårläst.

• Steget om flikordning i “Skapa en ny sida”. Det hör till att flytta 
sidor, där det redan fanns med.

Bytte plats på “Skapa en ny sida” och 
“Byt namn på sidor och meny”

Detta är ett strukturmisstag som liknar det jag gjorde med instruktionen om 
bilder – jag missade att jag strukturerade saker på olika sätt. När det gäller 
texter och sidor började jag med att beskriva hur man skapar en ny text eller 
sida, eftersom det oftast är mest logiskt att utgå från att skapa något från 
grunden. Detta är inte helt applicerbart på Readyonet eftersom Viaduct 
brukar skapa grunden av webbplatsen åt företaget som köper programmet, 
men eftersom det är ett vanligt sätt att tänka när man börjar arbeta med 
något, anser jag att denna struktur ändå är att föredra.
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Undvek begreppet “undersida”

Alla respondenterna i studie 3 behövde få begreppet ”undersida” förklarat 
för sig. Därför bytte jag ut begreppet mot en mer beskrivande formulering: 
“Om den nya sidan ska underordnas en annan sida...“

Lade till kontextuell information om 
symboler för sidor och artiklar

Nästan alla respondenterna gjorde misstaget att klicka en gång för djupt i 
sidstrukturen i Admin-läget, så att de redigerade en artikel istället för själva 
sidan. Samma typ av steg är en del av alla instruktionerna för Admin-läget, 
och just det steget har ganska mycket text. Därför verkar det riskabelt att 
lägga till ännu mer till det steget. Risken är stor att användaren ändå skulle 
missa den tillagda informationen eftersom steget redan innehåller 
konceptuell information. Mycket text inom ett enda steg visade sig vara 
generellt förvirrande under studie 3. 

Dock valde jag att ta med hjälpande information på framsidan av bladet, i en 
svart ruta med bild på läget, och information om handledningen. Genom att 
förklara ikonerna som märker en sida och en artikel, kan man 
uppmärksamma användaren om att det är skillnad mellan dessa två. Det 
finns givetvis en risk att informationen missas när den inte ligger exakt där 
användaren behöver den, men den väldigt sparsamma textmassan, den 
svarta färgrutan och faktumet att ikonerna är bilder, kan dra till sig 
användarens blick direkt när denne plockar fram bladet. Kontraster ger 
nämligen en ingång i det visuella arrangemanget, och den svarta rutan 
innebär en styrkekontrast i förhållande till den högra sidan av bladet, som 
bara innehåller text på vit bakgrund (Bergström, 2009, s. 232).

Bytte ut skärmdumpar

Istället för en bild på när man väljer en bild från sin egen dator, lade jag in 
en bild på var man i första hand redigerar bilder. En av respondenterna bad 
uttryckligen om en bild på detta, och fler hade problem med att hitta den 
exakta ruta man ska klicka på.

Skärmdumparna som visar hur man flyttar en sida fick även bli mer 
sekventiella, med bara en inringad intressepunkt per bild.

Lade in tydliga kopplingar mellan text och skärmdumpar

För att öka chansen att användarna utnyttjar skärmdumparna, refererar jag 
uttryckligen till dem i texten. ”Se var på bild X” skickar iväg användaren till 
den aktuella bilden, och är dessutom rödmarkerat för att göra det lättare för 
denne att hitta tillbaka till rätt steg i instruktionen efter att ha tittat på bilden.
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Plockade bort “Readyonet” ur huvudrubriken och 
fokuserade på läget och arbetsuppgifterna

Ett allvarligt problem var att respondenterna i studie 3 hade svårt att skilja 
på Admin- och Login-läget. Det innebar att de fick svårt att hitta 
informationen de behövde för att genomföra sina uppgifter. 

Därför bytte jag bladens titlar från (återgivet från vänster till höger) 
“Admin-läget – Arbeta med struktur. Readyonet” till “Arbeta med 
sidstruktur i Admin-läget” samt “Login-läget – Arbeta med text och bild. 
Readyonet” till “Arbeta med text och bild i Login-läget”. Viktigt att säga är 
att ”Readyonet” i titeln förut var det ord som hade störst grad, men som nu 
flyttats upp i det orangea färgfältet. När användaren väl har sett lathunden 
en gång, kommer hon att veta att det är det den handlar om, och det blir då 
mycket viktigare att kunna koppla sina praktiska uppgifter till rätt blad. Nu 
syns det direkt om bladet i fråga handlar om struktur eller text och bild, och 
vad läget man ska arbeta i heter.

55



4. Slutsatser

Uppnått syfte
Syftet med detta arbete var att möjliggöra självständig förståelse av hur man 
använder programmen Readyonet och Edionet. Det visade sig att detta redan 
var uppnått för Edionet, men att användare med lite datorvana hade stora 
problem med att använda Readyonet. 

Resultatet av studie 3 där jag testade utkastet av lathunden, var övervägande 
positivt. De befintliga användarna kände sig inspirerade inför den fortsatta 
användningen av programmet, och de som provade det för första gången 
klarade av alla uppgifter de fick, dock med några fel. Efter revideringen av 
lathunden fanns det inte tid för en till omgång tester. Men jag anser att det 
positiva och tydliga resultatet i studie 3 var tillräckligt nära att uppfylla 
syftet, för att man ska kunna anta att revideringarna sen satte pricken över i. 
Det vore dock intressant att göra ännu en utprovning, för att säkert få reda 
på hur stor skillnad mina revideringar av utkastet gjorde, och om ytterligare 
en revidering borde utföras.

Svar på forskningsfrågor
• Vilka problem stöter användarna på när de använder programmen?

Det största problemet är att de som använder Readyonet sällan, 
glömmer bort hur man använder det, och hamnar på en nybörjares 
nivå igen. Dessa personer har också för lite tid, datorvana och lågt 
intresse för området, för att gå igenom den befintliga integrerade 
handledningen om programmet. Användare i allmänhet tycker även 
att det är svårt att lära sig använda Admin-läget, och att hantera 
bilder.

• Hur kan man med hjälp av teknikinformation minska användarnas 
problem med programmen? Genom att tillämpa förhållningssättet 
minimalism inom teknikinformation, hjälper man användaren att 
hitta, förstå och applicera information. Detta förhållningssätt låter 
dem även utföra sina uppgifter så fort som möjligt, utan att de 
behöver läsa flera sidor om hur programmet är uppbyggt först.

• Vilken typ av teknikinformation lämpar sig för användarna, och hur  
bör den utformas? När användarna saknar intresse, tid och 
datorvana, är så kortfattad och uppgiftsinriktad information som 
möjligt att föredra, till exempel en lathund med steg-för-steg-
instruktioner. Vid studie 3 upptäcktes att det var särskilt viktigt att 
undvika flera alternativ inom samma steg i en procedur, eller att ha 

56



med allt för mycket kontextuell information i ett steg. För att 
användaren skulle kunna utnyttja en bild som kompletterade 
instruerande text, verkade explicita kopplingar till bilden behövas i 
texten. Användarna ansåg att layouten av utkastet var bra, men 
utformningen har troligen många alternativa lösningar, 
layoutmässigt.
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5. Diskussion
Egna empiriska undersökningar upptog större delen av detta arbete. Djupare 
studier av tidigare forskning hade gett ett bredare perspektiv på hur 
teknikinformation generellt bör utformas, men vem kan väl bättre berätta 
om användarnas problem och upplevelse av teknikinformation, än 
användarna själva? Tyvärr är en anledning till att de empiriska 
undersökningarna tog så pass mycket tid, att en missbedömning av urvalet 
av intervjupersoner gjordes i studie 1.

Själva empiriska undersökningarna kan också kritiseras. Enligt Carroll 
räcker 6-8 respondenter för att hitta de flesta ”hot-spots” där användare får 
problem med en manual (Carroll, 1998, s. 34), och jag träffade totalt 6 av 
Readyonets respondenter. Dock träffade jag dem olika många gånger och 
vid olika typer av undersökningstillfällen. Jag anser dock att de 
respondenter jag träffade för Readyonet i studie 2 och 3 var optimala, 
genom att jag både fick reda på de befintliga användarnas problem, och sen 
fick se hur en total nybörjare kunde ta hjälp av det skapade utkastet.

Lathunden som detta arbete resulterade i, är ett exempel på en bra lösning 
på problemet, men jag kan inte säga att den är den enda lösning som skulle 
fungera. Ytterligare undersökningar om alternativa lösningar på liknande 
problem, vore intressant. Å andra sidan är skillnaden mellan en lathund och 
manualer i allmänhet inte enorm, så om man föreslår till exempel en FAQ 
som alternativ lösning, kan delar av designen som tagits fram i detta arbete 
återanvändas. En annan lösning hade varit att förändra den befintliga 
handledning som integrerats i programmet. Jag bedömde dock att det hade 
krävts omfattande arbete med analys av handledningen, som även har ett 
omfattande innehåll, och att tiden som återstod efter studie 1 och 2 skulle 
vara för knapp för det. Dessutom hade jag fått veta att användarna föredrog 
att få informationen på papper, och avskräcktes av just omfånget på 
handledningen.

Källkritik
Flera av detta arbetes källor -  till exempel Writing and Designing Manuals  
and Warnings, är handböcker och inte vetenskapliga publikationer. Dock 
hade författaren till exemplet, Patricia A. Robinson, studerat och arbetat 
med tekniskt skrivande 30 år när den fjärde upplagan av boken publicerades 
(Robinson, 2009, s. xxiii). Hon har skrivit artiklar för facktidningar, och är 
medlem i IEEE (s. xxiii). IEEE är världens största professionella 
sammanslutning för teknisk utveckling, enligt deras egen webbplats (2012, 
www.ieee.org). 30 års erfarenhet av ämnet tekniskt skrivande hos 
författaren, samt fyra revideringar, borde göra även en handbok till en 
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pålitlig källa i detta sammanhang. Övriga handböcker, om hur man bör 
utforma text, layout och bild i olika kontexter, har tidigare använts som 
kurslitteratur i utbildningen jag utför examensarbetet i, vilket borde innebära 
att deras innehåll kan räknas som tillförlitligt och antas ha hög validitet.

Källorna om förhållningssättet minimalism är relativt gamla. Mycket har 
hänt inom IT de senaste åren, men notera att mycket lite förändrades inom 
det minimalistiska förhållningssättet till instruktionsdesign, under de 8 år 
som passerade mellan de två nämnda publikationerna av Carroll, 1990 och 
1998. Tillämpningssättet bara specialiserades och tillämpades. Så sent som 
2003 publicerades även en artikel av van der Meij som menade att motivet 
till att det året ta upp minimalism igen, var att dragen i förhållningssättet är 
lika valida 2003 som de var 1980 när minimalism först började ta form (van 
der Meij, 2003, s. 213-214). 

Människors datorvana har troligen ökat mycket sedan källorna från 
nittiotalet publicerades, men hur mycket påverkar datorvanan principerna 
för minimalism? Ökad datorvana innebär ökade förkunskaper vid 
användning av ett nytt datorprogram, och möjligtvis att användaren föredrar 
att få information på skärm istället för papper. I övrigt innebär det inte en 
förändring i hur folk tar till sig teknikinformation. Dessutom visar Studie 2 i 
detta arbete att det även idag finns användare av komplexa datorprogram 
som har mycket begränsad datorvana.
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Bilaga 1

Förstudie till Studie 1 - Intervju med 
säljare och support
Tillvägagångssätt
Jag och Annika Persson skrev frågor separat, enbart baserat på egna för-
teorier och fördomar. Alla frågorna ställdes sedan vid ett enda 
intervjutillfälle. Enbart en person intervjuades, eftersom hon både kan 
representera säljare och personal som tar emot supportsamtal. Jag 
intervjuade henne ensam på Viaducts kontor, och ljudupptagning gjordes.

Syfte med förstudie till studie 1
Syftet med att göra förstudien i detta arbete är att:

• få reda på vad Viaduct själva vet om sina informationsproblem
• få reda på hur kunder först kommer i kontakt med Viaduct och deras 

produkter

Resultat
Trycket på support ökar lite vid uppdateringar, men främst när Viaduct har 
fått en ny kund. Intervjupersonen säger att kunderna inte känner igen sig i 
systemet när en ny funktion har lagts in, blir oroliga och ringer för att få 
stöd. Samtalen brukar handla om:

• Att användaren inte förstår vad denne ska fylla i i något i fält i 
Edionet

• Rena fel i programmen, som Viaduct måste rätta till
• Att användaren kan ha upptäckt att de gett felaktig information som 

det bara Viaduct som kan ändra i systemet

Olika sätt Viaduct får nya kunder:
− Viaduct, ett anlitat säljföretag, eller en återförsäljare i Norge ringer 

till företag och säljer in produkterna.
− Företag hör av sig till Viaduct via telefon eller kontaktförfrågan på 

webbplatsen. Det kan de göra efter att ha googlat ”EDI” eller 
”CMS” och sett webbplatsen, eller ha blivit rekommenderade till 
Viaduct av en befintlig kund. Särskilt när det gäller Readyonet hör 
folk av sig spontant.

− En av Viaducts befintliga kunder kräver att en leverantör ska 
använda samma EDI som de använder, det vill säga Edionet. 
Leverantören vänder sig då till Viaduct.
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Angående informationen om produkterna som finns på webbplatsen, tror 
intervjupersonen att informationen om Readyonet räcker långt, medan hon 
tror att Edionet kräver ytterligare information, som idag brukar ges muntligt. 
Inget av programmen har några prisuppgifter på webbplatsen.

Studie 1 - Intervjuer med användare
Tillvägagångssätt
Jag och Annika Persson utförde kundintervjuer tillsammans. Totalt 6 
personer intervjuades: 3 som hade köpt produkten Edionet, och 3 som hade 
köpt produkten Readyonet.

Intervjuerna bestod av två delar:
− Traditionell intervju med muntligt ställda frågor och svar
− Observation utan förberedd intervjumanual (Intervjupersonen visade 

och berättade hur denne arbetar med produkten)

Intervjuerna utfördes på intervjupersonernas respektive företag, i varierande 
typer av miljöer. Oftast skedde första delen av intervjun i ett konferensrum 
på företagets kontor. Båda intervjuarna var närvarande vid varje intervju, 
och ljudupptagningar gjordes för att komplettera intervjuarnas 
minnesanteckningar. En intervju tog 20-60 minuter (tillvägagångssättet 
ändrades efter två intervjuer, se rubriken ”Justeringar”) och alla 
intervjupersoner intervjuades vid separata tillfällen.

Vid observationsmomentet spelades inte någon ljudupptagning in, utan 
enbart minnesanteckningar användes för dokumentation. Intervjuare och 
intervjupersoner var tvungna att förflytta sig för detta moment, och riggning 
av inspelningsutrustning hade tagit för lång tid och i vissa fall inte varit en 
lämplig dokumentationsmetod över huvud taget, då miljön var bullrig. 
Avsaknaden av ljudinspelning under detta moment kan ha bidragit till en 
mer avslappnad observationssituation.

Syfte med kundintervjuer i studie 1
Jag använde intervjuerna för att:

• få nya synvinklar på problemen och nya förslag på lösningar
• få reda på vad i Viaducts information och produkter som skapar 

förvirring
• få reda på vilken typ av konsekvenser kundernas förvirring får för 

dem själva, så det blir möjligt att prioritera problemen
• få bättre förståelse för hur produkterna används
• undersöka egna för-teorier: jag vill veta om det stämmer att Viaduct 

använder många ord som målgruppen är osäker på, och ta reda på 
om mina tidiga förslag på utveckling av information passar 
målgruppen (FAQ, lathund, ordlista över tekniska termer, ny struktur 
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för befintliga hjälptexter).

Syfte med observationsmoment i studie 1
Efter den traditionella intervjun med frågor och svar, ombads 
intervjupersonen att demonstrera hur denne brukar använda produkten. 
Syftet med detta moment var att få bättre förståelse för produkterna och 
stimulera intervjupersonen till att ge ytterligare spontan information, genom 
att:

− sätta personen i den kontext denne har när han eller hon arbetar med 
produkten

− skapa en mer avslappnad situation utan de tydliga rollerna 
intervjuare - intervjuperson

Intervjupersoner
Urval av intervjupersoner gjordes av sakkunniga på Viaduct, utifrån 
variablerna:

− Storlek på intervjupersonens företag. Storleken kan påverka 
användningen av produkten.

− Intervjupersonens bransch. Branschen har ett samband med 
förkunskaper om bland annat teknik.

− Vilken produkt intervjupersonen använt. Produkterna används till 
olika saker och har olika befintlig information.

− Intervjupersonens tillgänglighet för intervju.

Av de 6 intervjupersonerna var 2 kvinnor och 4 män. Samtliga var på sitt 
företag sakkunniga för programmet de intervjuades om (Edionet eller 
Readyonet).

Intervjufrågor
Urval av intervjufrågor baserades på Vaher och Perssons egna förkunskaper 
och för-teorier, i enlighet med tillvägagångssättet för metoden kvalitativ 
intervju (Holme & Solvang, 1997, s. 101). En intervjumanual med i förväg 
skrivna frågor användes, med flexibilitet. Om en intervjuperson inte gav 
tillräckligt med information ställdes följdfrågor som inte skrivits i förväg, 
och de skrivna formuleringarna av frågorna frångicks ofta muntligt.

Justeringar
Efter den första intervjun justerades några av frågorna. Formuleringen av 
dem ändrades för att undvika negativ eller positiv ton, och några öppna 
frågor flyttades närmare intervjuns början, för att intervjupersonen inte 
skulle ha påverkats av några specifika förslag innan de ställdes. 
Observationsmomentet lades även till.
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Resultat Edionet
Användarnas företag hade varit kunder till Viaduct 5-8 år. Antal användare 
på respektive företag är 3-5 personer. De upplever sällan problem med 
Edionet, men ibland blir det felaktiga kopplingar till kunder, och Viaducts 
server är ur funktion några gånger om året. Alla kontaktar Viaduct bara när 
en ny kund ska läggas in i systemet, eller när problem uppstår. Oftast rör det 
sig då om tekniska problem, inte problem med att förstå hur man använder 
programmet. Ett av företagen har kontakt med Viaduct en gång i veckan, 
medan de andra kontaktade dem ”inte så ofta” och ”nästan aldrig”.

En av användarna tycker spontant att Viaducts information är dålig, och 
upplever att han inte får någon information. Han saknar helt information om 
produktutveckling och vad som ska hända i framtiden. De andra två tycker 
att informationen är bra som den är. Dessa tre användare har inte varit 
inblandade i att välja ut Edionet som program för företaget, och har därför 
inte tagit del av information om Viaducts utbud. De har inte heller haft ett 
behov av att göra det. De tycker också att informationen om hur man arbetar 
i programmet har varit bra: de fick en utbildning i början och har sedan dess 
inte använt hjälptexter.

Vid förslag från intervjuarna av kanaler för information blev detta resultatet:
Mailutskick och regelbundna nyhetsbrev
1 intresserad
2 ej intresserade
Nyhetsblogg och Facebookuppdateringar
3 ej intresserade
FAQ
1 intresserad
2 ej intresserade (men båda tror att det skulle hjälpa nya användare)
Ordlista över tekniska termer
1 intresserad (denna person kunde dock de flesta tekniska ord som senare 
testades på honom)
2 ej intresserade (men båda tror att det skulle hjälpa nya användare)
Lathund om hur man använder programmet
3 intresserade (motivering: bra att ha när de anställer någon ny eller har 
vikarier)

Ingen av användarna anser att begrepp om till exempel fakturor behöver 
förklaras, och ingen av dem har heller använt de befintliga hjälptexter som 
finns integrerade i programmet. Två av dem har inte känt något behov av att 
använda hjälptexterna, medan en av dem inte visste att de fanns.

18 tekniska begrepp testades på användarna som ansåg sig säkra på 12, 6, 
respektive 6 av dessa. Alla användarna är osäkra på 5 av begreppen: B2B, 
B2C, SCM, CMS, SEO.
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Resultat Readyonet
Intervjupersonernas företag har varit kunder till Viaduct 2-3 år. Utöver 
Readyonet har två av användarna köpt ytterligare mjukvara från Viaduct: 
mailkonton och mailservrar, samt ett program som hanterar resultat i den 
sport som ena användarens webbplats handlar om. Alla användarna är 
ensamma om att arbeta i Readyonet i sin verksamhet. Som ett problem med 
programmet tar en av användarna upp att hon glömmer bort hur man gör, 
eftersom hon uppdaterar webbplatsen så sällan. En annan hade problem med 
buggar i början, och den tredje hade tidigare varit tvungen att uppdatera 
skräddarsydda moduler. 

Intervjupersonerna har olika vanor kring kontakt med Viaduct: den som har 
kontakt med dem oftast har det flera gånger i månaden, den som har det 
mest sällan har det 3-4 gånger per år. Två av intervjupersonerna är även 
bekanta med personal på Viaduct, privat. Alla tycker att den kunddag som 
Viaduct håller för Readyonet-kunder är bra, men alla har även förslag på 
förbättringar: mindre grupper, längre tid, mer frekvent. Två av användarna 
säger att de har behov av mer kontakt med Viaduct, medan en redan träffar 
dem regelbundet.

En av användarna tycker att Viaduct är dåliga på att ta kontakt och att de 
borde maila mer. En annan tycker att allt är bra, medan den tredje tycker att 
det saknas information om avancerade möjligheter med programmet. 

En av användarna uppdaterar bara sin webbplats vid högtider men skulle 
vilja göra något mer, en några gånger i veckan och en varje dag. Två 
använder admin-läget mest, medan en använder lightversionen eftersom hon 
glömt bort hur man jobbar i admin-läget, som hon använde tidigare. 
Angående informationen om hur man arbetar i programmet tyckte en 
användare (som kunde HTML-kodning innan han fick Readyonet) att allt är 
bra. En annan tyckte att det var svårt att komma igång och att en mer 
pedagogisk förklaring behövs, medan den tredje aldrig läser instruktioner. 
Två av användarna sa att de använde den integrerade hjälptexten mycket i 
början, och tyckte att den är bra men saknar vissa specifika förklaringar.

Vid förslag från intervjuarna av kanaler för information blev detta resultatet:
Mailutskick och regelbundna nyhetsbrev
3 intresserade
Nyhetsblogg och Facebookuppdateringar
1 ej intresserad
2 intresserade
FAQ
2 intresserade
1 ej intresserad
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Ordlista över tekniska termer
2 intresserade
1 ej intresserad
Lathund om hur man använder programmet
3 intresserade

2 av användarna var osäkra på alla 18 tekniska begrepp som testades på 
dem. En av dessa sa ”så illa är det” och kände sig dålig för att hon inte 
kunde dem. Den tredje var osäker på 9 av begreppen.

69



Bilaga 2

Studie 2 - Intervjuer med användare
Tillvägagångssätt
Jag utförde studien ensam. Totalt 4 personer intervjuades: 2 som använde 
Edionet, och 2 som använde Readyonet. Intervjupersonerna utlovades ett 
presentkort på SF Bio om de deltog både i denna studie och studie 3, som är 
utprovning av det första gestaltnings-utkastet. 

I slutet av intervjun ombads intervjupersonerna läsa igenom en del av det 
befintliga uppstartsmaterialet under ca 5 minuter och kommentera det, 
antingen medan de läste eller efteråt, beroende på vilket de kände sig mest 
bekväma med.

Syfte med kundintervjuer
Jag använde denna metod för att:

− komplettera studie 1 med ett mer effektivt urval av intervjupersoner
− få data att utgå från vid skapandet av ett gestaltnings-utkast, 

framförallt angående vilket urval av information det ska innehålla

Intervjupersoner
Jag försökte få tag på personer som:

− var nybörjare i programmet
− hade lärt upp nybörjare
− brukade glömma bort hur man använder programmet

Urval av intervjupersoner gjordes utifrån:
− vilket program de använde, Edionet eller Readyonet
− tid de använt programmet
− om Viaduct kände till att de haft svårigheter med att använda 

programmet
− om de lärt upp någon annan användare

Jag intervjuade två kvinnor om Readyonet och två män om Edionet. Alla 
intervjupersonerna var uppskattningsvis i 40-årsåldern. Readyonet-
användarna använde programmet sällan, medan Edionet-användarna 
använde det dagligen. 

Jag sökte efter nybörjare i Edionet, men båda intervjupersonerna hade 
använt programmet ungefär 1 år. Den ene av dem arbetade på lager (på 
Industripartner) och den andre arbetade med leveranser och planering (på 
Tuna Stålrör).
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Intervjufrågor
Urval av intervjufrågor gjordes utifrån förundersökningen och syftet med 
studie 2. Intervjufrågorna formulerades olika beroende på vilket program 
intervjupersonen hade arbetat med, och flera olika utkast av 
intervjumanualer gjordes för att passa intervjupersonens användande av 
programmet. Dock användes bara två varianter i slutändan: en för nybörjare 
i Edionet och en för folk som använder Readyonet men glömmer bort hur 
man gör det.

71



Bilaga 4

Gestaltningsutkast
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Bilaga 5

Slutgiltig gestaltning
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