
Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp.
Handledare: Jan Frohm
Akademin för innovation, design och teknik
Mälardalens högskola
2012-05-29

Fråga mig! 
En trygg bildmanual för seniorer, 
alltid till hands.
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Abstract

I

Technology has grown rapidly in recent years. At present, almost all social 
interaction are through computers and telephones. It is, however, not everyone 
who can manage these media. This applies mostly to elderly people who have not 
kept pace with technological developments. A major contributing reason is that 
the manuals are usually bulky and too technical for this group.

The purpose of this paper is to develop a concept/prototype into a product that will 
facilitate the use of mobile phones for seniors.
The product must generate trust and confidence in seniors to achieve an 
independent use of the mobile phone.

I have worked with observation, interview, testing and graphic design analysis.
Using several theories, such as visual communication design for the elderly, visual 
rhetoric and cognition have made me able to strengthen my results and 
discussions throughout the process.

The result was a portable illustrated manual for the phone Doro PhoneEasy 
332gsm. It is a general product template that can be adapted for several different 
phones and models. The manual consists of both instructions in text and in images 
that cooperate with each other. The product is specially formulated for people with 
impaired cognitive function and impaired vision, amongst other things.

The conclusions I have made include:

•	 Seniors do not usually use the mobile phone daily, which means that they 
       forget how they work.
•	 Images should be designed as schematically as possible with a low level of 

detail.
•	 It is important that the manual is small and natty, since it’s designed to be easy 

to carry with you. 

Keywords: senior, picture manual, information design, inclusion and exclusion, 
portable



Sammanfattning

II

Nyckelord: senior, bildmanual, informationsdesign, inkludering och exkludering, 
portabel

Syftet med detta examensarbete är att ta fram koncept/prototyp till en produkt 
som skall underlätta användandet av mobiltelefoner för seniorer. 
Produkten skall skapa trygghet och tillit hos seniorerna och skall därmed skapa ett 
självständigt användande av mobiltelefonen. 

Jag har arbetat med observation, intervju, utprovning och grafisk formanalys. 
Genom att använda mig av olika teorier så som visuell kommunikationsdesign för 
äldre, visuell retorik och kognition har jag kunnat stärka mina metodresultat och 
resonemang genom hela arbetet. 

Resultatet blev en portabel bildmanual till Dorotelefonen Doro PhoneEasy 
332gsm. Det är en generell produktmall som kan anpassas för flera olika telefoner 
och modeller. Manualen består både av instruktioner i text och i bilder som 
samarbetar med varandra. Produkten är speciellt framtagen för personer med 
bland annat nedsatt kognitionsförmåga och nedsatt syn. 

De slutsatser jag har dragit är bland annat:

•	 Seniorer använder oftast inte mobiltelefonen dagligen, vilket leder till att de 
glömmer bort hur de fungerar. 

•	 Bilder bör utformas så schemantiskt som möjligt med låg detaljnivå. 

•	 Det är viktigt att manualen är liten och nätt, då det skall vara lätt att bära med 
sig den hemifrån. 

Teknikvärlden har vuxit väldigt snabbt de senaste åren. Idag sker nästan allt socialt 
utbyte genom datorer och telefoni, det är däremot inte alla som kan hantera dessa 
medium. Detta gäller oftast äldre personer som inte har hängt med i den tekniska 
utvecklingen. En stor bidragande orsak är att manualerna i regel är otympliga och 
för tekniskt formulerade för målgruppen. 



Förord - Tack

III

Min idé kommer från början från min farmor som jag väldigt många gånger har 
fått hjälpa med telefonen. 
Jag har själv iakttagit och varit med om flera seniorer som har problem med sina 
mobiltelefoner, framför allt min farmor som jag ofta får hjälpa. Så varför finns det 
inget material som kan ge dem annat stöd?

Jag vill tacka Alla som har varit med och stöttat mig i detta arbete. Speciellt tack 
till min pojkvän Christopher och min familj! Jag vill även tacka min farmor för all 
inspiration, mina klasskamrater och min handledare Jan Frohm. 

Dessutom vill jag tacka deltagarna på ABF Strängnäs och mina intervjupersoner.  

Hedvig Herlin
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Inledning

Introduktion

Bakgrund

I den här delen går jag igenom bakgrund, syfte, problemformulering och 
frågeställning för examensarbetet. Jag kommer även ge en kort presentation av 
företaget jag jobbat mot, målgruppen och avgränsningar. Examensarbetet kretsar i 
år kring temat Inkludering och Exkludering, därför kommer jag redogöra kort hur 
mitt arbete berör temat. Jag kommer avsluta denna del med en genomgång av den 
litteratur jag använt mig av och hur jag jobbat med källkritik.

Teknikvärlden har vuxit väldigt snabbt de senaste åren. Nästan allt socialt utbyte 
sker genom datorer och telefoni. I dag finns det bland annat betydligt fler 
mobilabonnemang (inklusive kontantkort) än vad Sverige har invånare 
(Statistisk årsbok 2012 s. 223). I mitten av 1990-talet hade drygt var fjärde person i 
åldern 16–84 år tillgång till dator i hemmet, år 2010 hade andelen ökat till 
92 procent av befolkningen (Statistisk årsbok 2012 s. 221). I dag kan vi lätt nå 
personer runt om i världen med endast ett fåtal klick. De flesta inom de yngre 
generationerna har eller kan använda sig av mobiltelefoner och datorer idag. 

Många seniorer vet inte hur man använder sig av mobiltelefoner eller hur man 
använder datorer och internet och blir därför exkluderade från samhället. 
Seniorerna har inte har hängt med i den tekniska utvecklingen, även personer i 
medelåldern och personer med funktionsnedsättningar kan ha svårt för den nya 
tekniken. Bland 65–74-åringarna ligger andelen dagliga användare av internet på 
40 procent (Statistisk årsbok 2012 s. 221). Jag observerat då seniorer försökt 
kommunicera med sina barn och barnbarn men haft svårigheter på grund av 
bristande kunskap om den moderna tekniken. Enligt en undersökning som Doro 
gjorde under början av 2010 i samarbete med Synovate har 91 % av 
alla som är 65+ i Sverige tillgång till en mobiltelefon. Trots detta är 35% av dessa 
fortfarande rädda och osäkra för den nya tekniken (Pressmeddelande Doro 2010). 
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Tema

Syfte

Årets tema är Inkludering och Exkludering. Personer som inte hänger med i 
teknikutvecklingen exkluderas lätt då vårt huvudsätt att kommunicera i dag sker 
genom internet och telefoni. Doro är ett företag som inriktar sig på telefoner till 
seniorer, bland annat mobiltelefoner. De har tagit fram flera modeller som är 
anpassade efter seniorers förutsättningar. 

Fysiska möten minskar då vi hellre skickar e-postmeddelande, sms eller ringer 
för att spara tid och vara så effektiva som möjligt. Det betyder att de som inte kan 
skriva ett e-postmeddelande, sms:a eller ringa lätt exkluderas.

Jag vill därför med ett enkelt medel inkludera dessa personer i teknikvärlden, så de 
får en grund att stå på när det gäller att handskas med mobiltelefoner. Detta skulle 
öka livskvaliteten för många. 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett koncept/ en prototyp till en 
produkt som skall underlätta användandet av mobiltelefoner för seniorer. 
Produkten skall skapa trygghet och tillit hos seniorerna och skall därmed skapa ett 
självständigt användande av mobiltelefonen. 
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Problemformulering
I dag finns det flera versioner av seniorvänliga telefoner som gör det lättare för 
seniorer att kommunicera. Problemet kvarstår då många fortfarande har svårt att 
använda sina telefoner. En stor bidragande orsk är att manualerna i regel är otymp-
liga och för tekniskt formulerade.

Därför har jag studerat vad en portabel bildmanual skall innehålla och hur den 
skall gestaltas för att öka seniorers förmåga att använda av mobiltelefoner, detta för 
att undersöka hur information skall utformas för att skapa ökad självständighet 
och trygghet hos användarna.

Frågeställning
Jag kommer att fokusera på självständighet och trygghet i min studie, därför lyder 
min frågeställning:

Hur skall en portabel bildmanual gestaltas och vad skall den innehålla för att skapa 
tillit och öka seniorers självständighet vid användandet av mobiltelefoner.
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Doro
Doros telefoner har en enkel och tydlig design som är anpassad för sin målgrupp. 
Mobilerna har en stor knappsats och lättförståliga menyer vilket gör dem lätta att 
använda för seniorer. Den telefon jag har valt att utgå ifrån är Doro PhoneEasy® 
332gsm (http://www.doro.se/Produkter/Mobiltelefoner-och-tillbehor/332GSM/). 

Målgrupp
Min målgrupp är seniorer som är 60+ som har svårt att memorera och lära sig 
funktionerna på telefonen på grund av nedsatt kognitionsförmåga och nedsatt 
synförmåga. Man skall kunna använda sin telefon även om man inte använder den 
dagligen, vilket krävs för denna målgrupp om de skall lära sig telefonen utantill. 

Många seniorer använder inte mobiltelefonen dagligen, vilket leder till att de 
glömmer bort hur den fungerar. 

Avgränsning
Jag bestämde mig tidigt för att avgränsa mig till en telefonmodell, annars hade 
arbetet blivit för spretigt och alldeles för stort. Tanken är att jag skall utveckla en 
produktmall som senare kan appliceras på flera modeller.

Jag kommer inte gå in på material eller kostnader av produkten då det inte ingår 
i mitt ämnesområde. Det är absolut något man måste ta hänsyn till, men detta 
examensarbete är inriktat på informationsdesign och det är endast det ämnet jag 
kommer beröra.

Jag kommer inte att leverera en färdig produkt på grund av tidsaspekten i detta 
arbete, jag kommer enbart att ta fram en artefakt. 
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Källkritik
Enligt Booth får en oerfaren forskare använda sig av följande kriterier när man 
skall pröva hur tillförlitlig en källa är, medan en erfaren forskare förväntas på egen 
hand kunna kontrollera om källan är tillförlitlig (Booth 2004 s. 83). 

•	Källan	är	publicerad	av	ett	ansett	förlag
•	Utgivaren/förlaget	använder	sakkunniga	granskare	av	de	texter	som	ges	ut
•	Författaren	är	en	känd	forskare	och/eller	har	skrivit	flera	andra	böcker
•	Källan	är	nyligen	utgiven

Detta är ingen garanti på att källan är tillförlitlig, men man får en överblick över 
källkritiken (s. 84). 

Jag har använt mig mycket av litteratur som Studentlitteratur AB har gett ut. 
Studentlitteratur AB är ett företag som utvecklar och ger ut litteratur till 
grundskolor, gymnasium, högskolor och universitet. Företaget är väletablerat och 
har funnits i cirka 50 år (https://www.studentlitteratur.se/). Jag anser därför att 
böcker som är publicerade via Studentlitteratur AB är tillförlitliga källor.

Många av de böcker jag använt mig av är sådana som vi har använt oss av 
under utbildningen, därför anser jag att även de är tillförlitliga. De artiklar jag har 
använt mig av är alla granskade forskningsartiklar enligt Mälardalens Högskole-
bibliotek. Jag har främst använt mig av Discovery som är en bred databas som 
bibliotekarierna rekommenderat. När jag har sökt har jag klickat i ett sökalternativ 
som heter Peer Reviewed. Det betyder att de artiklar som kommer upp är 
vetenskapligt granskade, därför är de tillförlitliga källor.

Jag har inte använt mig mycket av källor från internet. De källor jag använt är 
artiklar från databaser som Mälardalens Högskolabibliotek rekommenderat, samt 
produktinformation och korta beteckningar. Jag har undvikt internetbaserade 
källor då det ofta är krångligare och tar mer tid att källgranska. 

För att stödja min bakgrund och olika påståenden har jag hänvisat till Statistiska 
Centralbyrån och Socialstyrelsen för att få fram mer konkreta data. Statistiska 
Centralbyråns uppgift är att förse regeringen, myndigheter, forskare och privat 
näringsliv med statistikuppgifter (http://www.scb.se/). Socialstyrelsen arbetar 
bland annat med statistik och utvärderingar (http://www.socialstyrelsen.se/). 
Båda två används på många ställen och skall påvisa korrekt och neutral 
information om Sverige och dess befolkning. Jag anser att de är tillförlitliga källor.



Teori

Introduktion

Informationsdesign

Den ikoniska illustrativa funktionen

I den här delen kommer jag gå igenom de teorier jag har studerat under arbetets 
gång för att kunna forma den slutgiltiga artefakten.

Som informationsdesigner översätter du komplexa, oorganiserade eller 
ostrukturerade data till värdefull och meningsfull information (Baer 2008 s. 12). 
Informationsdesign är ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne som berör områden 
så som språk, konst, information, kognition och kommunikation (Pettersson 2004 
s. 17). 
Ett informationsdesignproblem uppstår då information saknas eller inte når fram 
till den tänkta målgruppen. Detta kan bland annat ha att göra med att informa-
tionen	inte	befinner	sig	i	rätt	kontext.	Kunskap	går	då	förlorad	och	missförstånd	
kan lätt -uppstå mellan olika parter.
Som informationsdesigner arbetar man med själva överföringen av fakta eller 
föreställningar mellan sändare och mottagare (Pettersson 2004 s. 14 ).  

Waern, Pettersson & Svensson pratar om den ikoniska illustrativa funktionen 
vilket är väldigt vanligt inom informationsdesign, så som skolböcker, lexikon, 
handböcker och manualer (Waern, Pettersson & Svensson 2004 s. 65). Det handlar 
om att visa människor hur människor, saker, miljöer etc. ser ut, det kan till 
exempel handla om flöden, förklaringar och identifikation (s. 65).
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Grå starr är en ögonsjukdom som främst drabbar personer som är 65+. Sjukdo-
men drabbar ögats lins som sitter bakom regnbågshinnan, vilket leder till nedsatt 
syn och att synen blir grumlig (http://www.1177.se). Enligt 1177 är några vanliga 
symtom att man får suddigare och sämre syn (http://www.1177.se).

Grå starr

Synen
Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Synskadades Riksförbund (SRF) uppskattar 
att omkring 100 000 personer är synskadade (2009), det vill säga har svårt att läsa 
tryckt text eller har svårt att orientera sig med hjälp av synen (Folkhälsorapport 
2009 s. 422). 

Behovet av glasögon ökar med åldern och i de allra äldsta åldersgrupperna är det 
bara en av tio som kan läsa en vanlig text i en dagstidning utan glasögon (Folkhäl-
sorapport 2009 s. 421). Den vanligaste orsaken till nedsatt syn bland äldre är grå 
starr (grumling av ögats lins)( Folkhälsorapport 2009 s. 422).
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Fig 1: Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009 s. 421

Färgblindhet
Människan uppfattar färg på olika sätt, det finns flera olika defekter på synen som 
påverkar vårt färgseende. Det vanligaste när det gäller färg är färgblindhet, där det 
också finns flera varianter. Den vanligaste är röd-grön färgblindhet, som är vanli-
gast hos män. Cirka 7% av alla män är färgblinda medan färre än 1% av alla kvin-
nor (http://www.medocular.se/). Enligt Ware saknar personer med den vanligaste 
färgblindheten den rödgröna kanalen och har därför tvådimensionellt färgseende 
och inte tredimensionellt som en person med vanligt färgseende (Ware 2008 s. 73). 
Färgblinda kan alltså se färger men de ser dem på ett annat sätt. 



Da Silva har skrivit en artikel om färg och inkludering i kommunikationsdesign 
för seniorer. Den handlar om vilka färger som lämpar sig bäst för seniorer på 
tryckt material. Studien är utförd på personer mellan 65 och 87 år i Manchester 
i England och i Lissabon i Portugal. Da Silva nämner bland annat att nedsatt syn 
har stor påverkan på hur pass bra personer kan kommunicera effektivt och fungera 
självständigt (Da Silva 2012 s. 4748). Studien påvisar ett flertal färger och nyanser 
som inte bör användas tillsammans, svårast hade deltagarna att läsa färgerna svart 
på mörkgrå bakgrund och gul på vit bakgrund, orange och gult, grönt och rosa 
i kombination var även väldigt svårläst (s. 4751). Högre kontrast mellan text och 
bakgrund gav högre läsbarhet (s. 4752). Även pappret materialet är tryckt på spelar 
stor roll för läsligheten. Det får inte ha för hög opacitet, då stör texten på 
baksidan (s. 4749), även papprets glans spelar stor roll då deltagarna fick svårare att 
läsa ju mer ljus pappret reflekterade (s. 4753). 

Retorik är ett sätt att kommunicera effektivt, ett sätt att uttrycka sig för människor 
till	människor	(Kjeldesen	2008	s.	13).	Det	handlar	om	konsten	att	övertyga	och	
påverka varandra genom kommunikation (s. 13). Retorik består i huvudsak av tre 
begrepp, etos (trovärdighet), patos (känslor) och logos (logik) (s. 71). Dessa 
retoriska begrepp hänger oftast samman men man använder dem i varierande grad 
i olika sammanhang. Logos tilltalar användarens förnuft och anspelar på 
mottagarens erfarenheter och tankar hurdan världen är (Waern, Pettersson & 
Svensson 2004 s. 57). Det gäller därför att sätta sig in och förstå mottagarens värld 
för att de skall känna logos (s. 57). När man pratar om etos handlar det om talaren, 
den person som vill lämna ett budskap. Det handlar om hur man som talare kan 
få mottagaren att lyssna och lita på budskapet, framförallt att lita på talaren (s. 58). 
Patos är de begrepp man pratar om när man spelar på mottagarens känslor (s. 60). 
Många menar att bilder till största del tilltalar oss genom patos (s. 60). Detta beror 
däremot helt på vad bilden föreställer, fotografier som föreställer verkligheten är 
mer laddade med patos medans en illustration så som faktabilder och tekniska 
ritningar inte påverkar oss lika mycket.

Visuell kommunikationsdesign för äldre

Visuell retorik
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Det finns två  typer av receptorer i ögat som fångar upp ljus, dessa kallas stavar 
och tappar. Stavarna är anpassade för lågt ljus, vilket gör att man ser bra i mörker, 
stavarna kan dock inte uppfatta någon färg. (Ware 2008 s. 66). Tapparna däremot 
är anpassade för dagsljus och för färgseende. Det finns tre olika sorters tappar som 
tillsammans bildar ett tredimensionellt färgseende, röd, grön och blå (66).



Vår hjärna gör oss människor unika, hjärnan har utvecklats under tusentals år för 
att vara så optimerad som möjligt. Varje dag när vi är vakna tar hjärnan in olika in-
tryck	som	den	processar	och	sparar.	Kognition	är	ett	samlingsord	för	den	mentala	
process som sker då vi hämtar information från vår omvärld. Det handlar om vad 
vi ser, hur hjärnan bearbetar informationen och hur vi minns.

Kognition
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Semiotik är läran av hur vi kommunicerar och förstår världen genom tecken 
(Kjeldesen	2008	s.	284).	Kjeldesen	pratar	om	tre	olika	tecken,	ikonsika	tecken,	
symboliska tecken och indexikala tecken (s. 285-286). Det som skiljer dem åt är 
tecknets relation till vad det representerar. Symboler är tecken som i ett visst 
sammanhang representerat någonting annat (Waern, Pettersson & Svensson 2004 
s. 24). Det kan vara allt ifrån symbolerna för manligt och kvinnligt, att rött ljus 
betyder stopp i en korsning till en ring som ett kärlekstecken. Symbolens funktion 
tappar sin betydelse när den rycks ur sitt sammanhang och sätts i ett nytt (s. 24). 
Symboler är tecken man måste lära sig, de är oftast inte logiska utan fungerar bara 
i sin kontext efter inlärning. Ikoniska tecken har till motsats från symboler alltid en 
likhet med det objekt de representerar (s. 24). Index är enligt Bergström en indi-
kation av någon annan egenskap hos objektet, så som ingen rök utan eld, eller ett 
spår efter en hare (Bergström 2009 s. 286).  

Semiotik
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Ett av det snabbast sättet att fånga uppmärksamhet på är genom pop out effekter. 
Som figur 2 visar kan man med hjälp av avvikande objekt hjälpa läsaren att snabbt 
orientera sig och hitta den information de söker. Ware tar upp de mest effektiva 
och mest lättanvända pop out effekterna: färg, storlek, rörelse, position och ster-
oskopisk djup (Ware 2008 s. 28-29). Den starkaste pop out effekten sker då ett ob-
jekt skiljer sig från mängden, objekten i mängden skall då vara identiska för bästa 
resultat (29).
Det räcker med en ögonfixation för att identifiera ett pop out objekt, man har även 
gjort undersökningar där resultaten visar på att det tar mindre än en 
tiondels sekund för att identifiera ett pop out objekt från dess omgivning (s. 29).  

Pop out effekter

Fig 2: Ware 2008 s. 28



Inom grafisk form använder man sig mycket av perception som är läran om hur 
vi ser och uppfattar färg och form (Frank 2004 s. 223). Inom perception använder 
man sig av olika gestaltningslagar för att skapa ordning och struktur i det 
material man utformar (223). De vanligaste lagarna som brukar användas inom 
grafisk form är närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens lag (223). 

Människan har en undermedveten tendens att kombinera delar av information 
till en helhet (Smith 2005 s. 82). Smith inriktar sig på visuell kommunikation och 
nämner därför några fler gestaltningsprinciper: likhetens lag, närhetens lag, 
slutenhetens lag, symmetrins lag, efterföljandes lag, figur- och grunds lag (82-84). 

Gestaltlagar
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Fig 3: Gestaltlagar

Närhetens lag

Likhetens lag

Slutenhetens lag



Metod

Introduktion

Observation

Strukturerad eller ostrukturerad observation

I den här delen redogör jag för mina metodval i det här projektet. Jag har arbetat 
med observation, intervju, utprovning och grafisk formanalys. Jag kommer att 
börja gå igenom generellt om metoden i sig för att sedan gå över och förklara hur 
jag gick tillväga när jag använde mig av metoderna.

Observation innebär att forskaren tillbringar en längre eller kortare tid 
tillsammans med, eller i anslutning till, medlemmarna i den grupp forskaren vill 
undersöka (Holme, Solvang 1997 s. 110). Observationer används bland annat för 
att undersöka beteende och skeenden i både naturliga och laborativa situationer 
(Hartman 1998 s. 203). 
Att utföra en observation ställer stora krav på forskaren då han eller hon både skall 
se, höra och fråga för att få tag på den riktiga informationen och förstå vad som 
egentligen sker under observationen (Holme, Solvang 1997 s. 110). Observation är 
den metod som ställer de största etiska kraven på forskaren, då relationen 
mellan forskaren och deltagare man observerar kan bli väldigt intim, då man 
försöker fånga den totala livssituationen hos deltagarna för att få en ökad förståelse 
(s. 110). Det kan hända att deltagarna kan komma att utlämna information som 
de inte vill ska bli offentlig, det är därför väldigt viktigt att hålla sig till de etiska 
riktlinjerna (se bilaga 6). 

Observation av beteende kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad. Vid 
en strukturerad observation bestämmer forskaren i förväg vilket beteende och 
vilka skeenden som skall observeras, detta kräver ett stort förarbete (Hartman 
1998 s. 203-304). Vid en ostrukturerad observation befinner man sig oftast i början 
av sin forskning. Man har inte i förväg bestämt sig vilka beteenden man vill 
observera utan man vill upptäcka exempelvis vilket beteende som kan ligga till 
grund för en hypotes (s. 205). 
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Öppen eller dold observation

Att delta aktivt eller passivt

Rollen som observatör kan se ut på olika sätt, oftast skiljer man på öppen och dold 
observation. En öppen observation innebär att deltagarna har accepterat och är 
införstådda i undersökningen och man har en kontakt med deltagarna i motsats 
till en dold observation (Holme, Solvang 1997 s. 111). 
Öppen och dold observation har båda sina för- och nackdelar och passar olika 
bra i olika sammanhang och för olika beteenden. I den dolda observationen ligger 
bland annat styrkan i att ingen vet om att de blir observerade, vilket i många fall 
leder till ett naturligare beteende (s. 111). Inom båda formerna bör observatören 
vara accepterad av gruppen som observationen sker på, oavsett om det är medvetet 
eller omedvetet för att få fram det bästa resultatet från deltagarna. 

Vilken av de ovanstående observationsstrategierna man än väljer kommer man bli 
en del av den miljön man skall observera. Man kommer bli påverkad och kommer 
själv att påverka den sociala miljö man befinner sig i. Problemet kommer uppstå 
hur man skall bete sig för att påverka den sociala miljön så lite som möjligt för att 
behålla naturligheten och trovärdigheten i sammanhanget (Holme, Solvang 1997 
s. 115). Man kan välja att vara passiv och bara observera, dock finns risken att folk 
kan bli misstänksamma och då kommer resultatet av observationen att påverkas. 
Man kan även välja att aktivt delta i den aktivitet gruppen utför, det gäller då att 
inte sticka ut utan att smälta in, annars kan även här resultatet påverkas (s. 115). 

Det är inte alltid givet vilken form av observation som passar bäst för vissa sam-
manhang. Det handlar om att smälta in och att bli accepterad för att få fram så 
neutral data som möjligt. Det är det som är spännande med kvalitativ forskning, 
det finns inga perfekta svar. Beteende och skeenden påverkas av omgivningen och 
kontexten, som observatör gäller det att smälta in och påverka så lite som möjligt. 
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Utförandet av observation
Jag satt med och observerade en grupp på 6 personer under en kurs på ABF som 
hölls i samarbete med HRF (Hörselskadades Riksförbund) - Mobilär hösten 2011 
(http://www.abf.se /). Gruppen träffades under fem tillfällen våren 2012, två 
timmar och en kvart per tillfälle. Alla i kursen är 60+ (målgruppen är äldre 
nybörjare), vilket passade mitt projekt väldigt bra. 
Observationen skedde under deras tredje träff (2012-04-26), de gick då igenom 
hur man bland annat skickar sms. Jag var även med torsdagen därpå (2012-05-03). 
Jag fick ut ungefär samma resultat den gången. 

Jag hade inte så många andra val än att göra en öppen observation, då min 
observationsgrupp var en grupp på ABF för personer som är 60 +. Eftersom att 
jag inte är 60 + skulle jag sticka ut ur mängden då observationsgruppen befann 
sig i ett stängt rum. Efter att jag berättat varför jag var där och att jag bara skulle 
sitta tyst och lyssna kunde de återgå till kursen utan problem. Jag försökte att hålla 
mig så neutral som möjligt och gå runt och titta hur de löste problemen de ställdes 
inför. Några gånger gick jag in och hjälpte och förklarade och ställde motfrågor för 
att få aktiva svar och en aktiv kontakt. Denna teknik gjorde så att jag dels kunde 
sitta och observera, se ansiktsuttryck, kroppsspråk och även höra frågor och suck-
ningar. 

Uppgiften den dagen var att skicka ett sms, vilket var lättare sagt än gjort. I bilaga 4 
finns en mer djupgående analys om problemen som uppstod. Bland annat var det 
väldigt svårt att hitta dolda bokstäver och tecken så som ! och ?, det var även svårt 
med mellanslag och radbyten.

Holme och Solvang menar att man i rollen som öppen observatör kommer nära 
inpå människors vardag och grundläggande uppfattningar, man befinner sig då i 
den världen men man är inte en del av den (Holme, Solvang 1997 s. 114). Jag fick 
bland annat ta del av åsikter om det nya samhället som inte fokuserar på seniorer, 
att pojkarna som står och säljer telefoner inte kan sänka sig ner till den nivån som 
seniorer förstår och så fick jag titta på bilder i telefonen på en av deltagarnas barns 
katt. Av det fick jag ut att seniorer känner sig exkluderade från samhället och att de 
flesta yngre pratar ett språk som de inte förstår. Språket och tilltalet skall befinna 
sig på den nivån seniorerna befinner sig på för att öka tillit och säkerhet. Bilderna 
på katten visade att familjerna betyder mycket och att de främst har mobiltelefon 
för att kunna kommunicera med sina familjer.
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Alla deltagare skulle ha instruktionsböckerna med sig, vilket alla inte kommit ihåg. 
Generellt tyckte deltagarna att manualerna var svåra att förstå och orientera sig 
efter. En av kvinnorna sa bland annat “Man blir helt vimsig i huvudet när man läser 
allt det här!”. Två av deltagarna hade Doro-telefoner, bland annat kvinnan jag nyss 
nämnde. Dessa manualer var lättare att förstå, men de var fortfarande svåra och 
krångliga att ta med sig ansåg båda de deltagare som hade Doro-telefoner. 

Resultat av observation
Seniorer känner sig exkluderade från samhället då de inte vet hur de hanterar 
bland annat telefoner. De flesta har fått sina telefoner av barn eller barnbarn främst 
begagnade för att kunna hålla regelbunden kontakt och snabbt kunna kommuni-
cera. De som har köpt nya telefoner känner att de som jobbar i butikerna inte kan 
sänka sig och prata ett språk som de förstår, detta avskräcker många till att köpa 
nya telefoner.

De vill ha en tydlig manual som är liten, tunn och lätt att ta med sig. Den manual 
de har idag (deltagarna med Doro-telefoner) består av 4 delar med 4 språk, vilket 
gör den väldigt tung och klumpig. Eftersom den är så otymplig tar de inte med sig 
manualen när de skall hemmifrån, detta påverkar hur de använder telefonen när 
de är hemmifrån. 

Det är svårt att lära in när det är många saker som händer samtidigt, speciellt att 
memorera och komma ihåg till senare. Osäkerhet och rädsla för den nya tekniken 
är  också ett stort problem, de vågar inte testa. De vill ha en bekräftelse av någon 
annan innan de vågar göra något.  

De användningsområden de tyckte var viktigast var:

•	 Ringa - Från kontaktlistan, Missade samtal
•	 Sms:a - Skriva, inkorg, utkorg, läsa, radera, dolda knappar, mellanslag, byt rad, 

tecken, stor bokstav och skicka. 
•	 Telefonbok/Kontaktlista	-	Lägga	till,	ta	bort
•	 Lägga till och förstå Nödsamtal / ICE
•	 Ladda telefonen
•	 PIN-kod	-	Komma	ihåg
•	 Alarm - Ställa in för att exempelvis ta mediciner
•	 Ljudlös- Av/På 
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Kvalitativ intervju

Tanken med en intervju är att personer ur målgruppen man undersöker själva 
skall kunna berätta om sina egenskaper och erfarenheter inom det ämnet forskaren 
undersöker (Hartman 1998 s. 199). 
Holme och Solvang anser att man som kvalitativ forskare inte skall använda sig av 
standardiserade frågeformulär, då styr forskaren för mycket (Holme, Solvang 1997 
s. 100). Detta stämmer överens med hur Hartman anser att en intervju skall byggas 
upp. En för hög standardisering hindrar undersökningspersonen att själva utveckla 
och forma intervjun, vilket man vill då man vill åt deras egenskaper och erfaren-
heter. 

Intervjuer enligt Hartman lämpar sig bäst då man vill få reda på något som bara 
personen i sig kan berätta, kunskap man inte kan få genom att observera personen 
på	håll	(Hartman	1997	s.	201).	Några	exempel	han	tar	upp	är:	Kunskapsfrågor,	
frågor om upplevelser, frågor om attityd eller frågor om beteende.  

Ryen använde sig av ett väldigt intressant påstående då hon beskriver en natural-
istisk intervju: “Inom detta paradigm tänker man sig att data finns “inuti” intervju-
personen och att forskarens uppgift är att samla in data som den är, det vill säga 
försöka undvika att under själva insamlingen påverka dem.” (Ryen 2004 s. 47). 

En naturalistisk intervju består enligt Ryen av en inledning, en huvuddel och en 
avslutande del. Hon anser att det är viktigt att låta intervjupersonen vara med och 
interagera i strukturen av intervjun för att främja kontext och verklighet i svaren 
(Ryen 2004 s. 44). Om man använder sig av en för strikt intervjuguide med klara 
tydliga frågor och inte låter intervjupersonen interagera kommer resultatet att 
förlora sin betydelse (s. 44). Även Holme och Solvang pratar om att i en kvalitativ 
intervju är det viktigt att inte ha en för strikt intervjumall. Dock är det viktigt att 
man som forskare är väl förberedd och har en viss uppfattning om vilka faktorer 
som är viktiga vid intervjutillfället (Holme, Solvang 1997 s. 100-101). Detta om 
intervjun börjar gå in på andra områden och kanske främst för att veta vad som är 
viktigt att anteckna och anmärka på. 

Man bör inleda intervjun med att värma upp intervjupersonen med lite småprat 
om till exempel intresse eller liknande för att skapa förtroende. Anteckna sedan 
plats, namn, datum och tid, de faktorer som kan vara viktiga i efterhand. Det är 
även viktigt att visa välvilja och öppenhet för att få personen att känna sig trygg 
och att ta hänsyn till den kontext man befinner sig i (Ryen 2004 s. 47-48). 
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När man sedan kommer till huvuddelen i intervjun är det centrala att låta intervju-
personen berätta själv om sina erfarenheter och sin historia ( s. 49). Det är därför 
viktigt att den som intervjuar håller en låg profil och ställer neutrala frågor utan 
någon specifik riktning (s. 49). 
När man är klar med intervjun gäller det att avrunda den på ett bra sätt så att 
intervjupersonen skall känna sig bra till mods. Avsluta därför med att vara positiv 
och tacka så mycket för hjälpen (s. 55). 

Utförandet av kvalitativ Intervju

Resultat av intervjuer

Jag utförde fyra stycken intervjuer i samband med min utprovning. Syftet med 
intervjuerna var att ännu en gång få bekräftat mitt problem och för att stärka mina 
belägg. 
För att deltagarna skulle känna sig trygga besökte jag efter överenskommelse dem i 
sina hem. Intervjuerna i sig gick ganska snabbt då det inte var så många frågor (se 
bilaga 5). Jag inledde intervjun enligt Ryens rekommendation genom att mjukstar-
ta med att berätta kort vad jag gjorde, efter det började jag med standardfrågorna 
så som namn och ålder (Ryen 2004 s. 47-48). Efter det började jag smått inleda 
huvuddelen av intervjun genom att fråga vad de har för telefon i dag och deras 
relation till den. De pratade på bra om sin erfarenheter samtidigt som jag kunde 
hålla mitt schema ganska väl. Vissa frågor ledde till att jag tog bort andra då de 
inte längre behövdes, medan andra frågor ledde till intressanta följdfrågor. När jag 
kände att jag hade fått ut allt jag vill av intervjun sa jag tydligt att intervjudelen var 
slut och att jag gärna ville göra en kort utprovning på det material jag hade gjort, 
vilket jag hade förvarnat om. Jag valde att inte spela in intervjuerna utan anteck-
nade under tiden jag var där med hjälp av frågepappret jag hade och olika stödord. 
När jag var klar och kommit hem skrev jag genast rent för att inte glömma något.

Eftersom jag gjorde dessa intervjuer i ett så sent skede påverkade de inte resultatet 
så mycket, de stärkte däremot de belägg jag redan hade samlat in. Personerna jag 
intervjuade var mellan 75 och 82 år. Nedan följer några bilder som kortfattat visar 
några av svaren. Som figur 4 visar kunde 2 av 4 sitt nummer utantill. 

Kan du ditt nummer 
utantill?

Antal av 4

Ja Nej
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Fig 4: Kan du ditt nummer utantill?



Som figur 5 visar är det vanligast att använda telefonen till att ringa, alla hade 
telefonen av säkerhetsskäl. En hade själv skaffat telefonen, två hade fått telefonen 
av sina barn och en hade tagit över den från sin bortgångne man. Telefonen 
fungerar som en säkerhet om de faller och skadar sig eller liknande. En skickade 
sms regelbundet till sina barn, barnbarn och bekanta, en skickade då och då men 
kunde ha svårt att komma ihåg hur man gjorde. De andra två hade svårt att skicka 
sms, de skrattade och sa att det var synd om dem som stod högst upp i 
telefonboken. Två stycken använde alarm, båda för väckning.

En annan fråga var hur de förvarade telefonen när de var ute, se figur 6, vilket var 
en följdfråga till hur ofta de har med sig telefonen hemifrån. Två stycken svarade 
direkt alltid, en svarade direkt nästan aldrig och den sista tog med den så ofta hon 
kom ihåg. De som alltid har med sig telefonen hade den i jackfickan eller i väskan 
beroende på väder. Hon som nästan aldrig hade med sig den sa att hon kunde 
tänka sig att ha med den för säkerhetsskäl, men hon glömmer den nästan alltid. 

Figur 7 är resultatet av deras syn, vilket var bra att veta även inför utprovningen. 
Alla hade någon form av synnedsättning, men de kallade det fullt normalt i deras 
ålder, alla hade läsglasögon. En hade opererats för grå starr och har även grön starr 
på andra ögat. Den ena hade precis börjat få grå starr och hade därför svårt med 
djupseendet. Annars ansåg de inte att de hade några andra relevanta fysiska 
nedsättningar. 
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Synsvårigheter

Antal av 4

Vanlig 
närsynthet

Glaukom
(Grön starr)

Katarakt
(Grå starr)

Var har du den när 
du är ute?

Antal av 4

Handväskan Glömmer 
den ofta

Fickan 

Vad använder du 
telefonen till?

Antal av 4

Säkerhet
(Ringa om det 
händer något)

SMSRinga och ta 
emot samtal Väckarklocka

Fig 5: Användningsområden

Fig 6: Förvaring

Fig 7: Synsvårigheter



Urval

Grafisk formanalys

När det kommer till urval av information, främst från intervju, men även 
observation, kan det vara svårt att veta när man skall nöja sig med vad man har 
samlat in. Det finns inget exakt antal personer man skall intervjua eller observera. 
En kvalitativ studie bygger på studier av några få undersökningspersoner, aldrig en 
större massa (Ryen 2004 s. 86). Det är inte antalet utan innehållet som bestämmer 
mättnadspunkten i en kvalitativ studie, huvudsaken är att delen kan representera 
en större del, helheten av den målgrupp man jobbar mot (s. 86).  

När man skall utveckla någonting nytt är det viktigt att studera vad det finns för 
liknande produkter. Genom att titta på olika delar i det material man skall ana-
lysera kan man plocka ut de bra och dåliga egenskaperna hos produkten. De bra 
egenskaperna kan man sedan själv ta lärdom av medan de dåliga hjälper en att veta 
hur man inte skall göra. Formen på objektet är väldigt viktig. Med begreppet form 
avses hur formgivaren disponerar och fördelar innehållet så som text, fotografier, 
illustrationer och logotyper på en yta (Bergström 2009 s. 216). Formen får 
mottagaren att hitta rätt medan innehållet får henne att förstå (s. 216). 

Jag har valt att analysera två produkter. Den första produkten jag analyserade 
var Doros manual till den telefon jag inriktat mig på (se bilaga 1 för analys). Den 
andra produkten fick jag av gruppledaren från ABF när jag utförde mina observa-
tioner. Det var ett paket som Telia tagit fram 2004 som innehåller bland annat en 
fickmanual (se bilaga 2 för analys). 

Jag har bland annat gjort nedslag på: färg, format, layout bilder och typografi. 
Detta för att få en överblick av hur andra har designat för seniorer, för att se vad 
jag kan applicera på min produkt. Av dessa analyser fick jag bland annat fram att 
information till seniorer bör vara strukturerad och direkt talande. Det bör vara 
hög konstrast mellan text och bakgrund. Det bör finnas ett portabelt alternativ till 
informationen, då den som finns i dag är otymplig i sitt format. 

För en mer djupgående läsning om analyserna se bilag 1 och 2. 
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Utförandet av grafisk formanalys



Utprovning

Jag genomförde min utprovning på fyra personer mellan 75 och 82 år. Det var en 
enkel process som jag inledde med en kort intervju för att få en bild av deras 
tidigare kunskaper (se frågorna i bilaga 5). Utprovningen gick till så att de först 
fick titta igenom den utskrivna manualen jag hade med mig (min manual, den var 
dock inte helt färdigställd då), de fick säga om det fanns något som var otydligt, så 
som textstorlek och kontraster på färger. Jag bad dem vara ärliga och säga vad de 
tyckte. 

Alla såg vad det stod i texten, det var inga problem med textens storlek eller 
teckensnitt. Det första de gjorde var att kolla i innehållsförteckningen innan de 
började undersöka flikarna. Det var först då de hade hittat vilken sida de skulle till 
och skulle börja bläddra som de såg flikarna. Då sa de att det var en spännande 
lösning och att det nog kunde bli användbart. 

Den symbol personerna hade svårast för var symbolen med telefonboken, den är 
för detaljerad och plottrig för den lilla yta den befinner sig på. Man skulle kunna 
göra den mer schematisk men jag anser att den bör se likadan ut på den lilla bilden 
som den stora, därför lät jag den vara som den är. 

Alla rubriker var lätta att förstå förutom “Lägg till nytt nummer“. Jag valde att kalla 
det kontakt i stället för nummer då en av testpersonerna undrade vad det var för 
nummer man skulle lägga till. 

Utöver det ansåg de att manualen fungerade bra “Den var liten, tydlig och smidig” 
för att citera en av försökspersonerna. 

Utprovning, eller användartest som man också kallar det, gör man för att se hur 
målgruppen uppfattar och förstår det man har utvecklat. Man kan göra flera ut-
provningar i olika skeden i processen för att på bästa sätt kunna anpassa produkten 
efter användarens behov. 

Utförandet av utprovning
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Designprocess

Introduktion

Idé

I det här kapitlet går jag igenom hur jag har gått till väga när jag har utvecklat kon-
ceptet/ produkten. Jag börjar med att gå igenom idéstadiet och skisstadiet. Efter 
det kommer jag att gå vidare med gestaltningen, vilka val jag har gjort och varför 
när det kommer till format, färg, layout, teckensnitt, bilder och 
symboler.

Idén var från början att göra en portabel bildmanual av något slag med korta 
instruktioner av det vanligaste användningsområdena för seniorer gällande 
mobiltelefoner. 

Genom min observation på ABF Strängnäs (se bilaga 4) fick jag bekräftat att min 
grundidé är behövlig och att den skulle bli uppskattad. Jag började därför titta på 
tidigare forskning, undersöka bakgrund inom ämnet och undersöka vad det finns 
för liknande produkter idag. Jag gjorde en analys av Doros nuvarande manual till 
telefonen för att se hur den är uppbyggd och vad jag kan ta del av från den 
(se bilaga 1). Doro har en egen Seniorpanel som har testat telefonen och manualen 
(http://www.doro.se/ - panel). Enligt dem fungerar manualen väldigt bra, den är 
lätt att förstå med bra storlek på texten och kontrasten mellan text och bakgrund 
är bra. De personer jag har observerat och intervjuat har som jag tidigare nämnt 
andra åsikter. 

Jag ville därför förenkla manualen, göra någonting nytt. Doros manual fungerar, 
men den fungerar främst i hemmet. Jag började därför undersöka hur man kan 
göra den mer portabel. Vilken information vill man ha med sig ut och vilken man 
vill ha hemma i byrålådan för att titta i när man kommer hem, den 
information man inte använder sig av så mycket. Några tankar var om man kunde 
göra en manual direkt i mobilen. Men de tankarna avfärdades snabbt då det in 
princip är ett krav att man tittar på en instruktion samtidigt som man utför han-
dlingen. Vilket är svårt att göra när manualen ligger i telefonen. 

En portabel bildmanual, med information där man behöver den när man behöver 
den blev min idé. Efter det byggdes idén mer och mer medan jag utförde arbete. 
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Skiss

Gestaltning
I delen som följer går jag igenom de olika val jag har gjort när det kommer till 
gestaltningen. Jag går bland annat igenom hur jag har använt mig av Doros 
grafiska profil och hur jag har utvecklat och tagit fram den slutliga artefakten.

Skisstadiet gick ganska snabbt när jag hade kommit fram till formatet (se nästa 
stycke). De flesta skisserna ser ut som figur 8, de består mest av små ord och 
noteringar. Vilket innehåll det skall vara och vilken ordning allting skall komma 
i. Bilderna har inte varit svåra i sig, det svåra har varit formatet, därför är det inte 
mycket skisser på själva bilderna, linjeteckningarna. 

Jag har skissat på lite olika lösningar på hur man kan sätta ihop manualen 
se figur 9. Till exempel om man skall häfta eller binda den, eller om man skall an-
vända sig av en spiralrygg. Nästan alla lösningar kräver ett tjockare omslag, inplas-
tat eller med tåligt papper, då det kommer utsättas för en del. Detta kommer jag 
däremot inte gå in djupare på som jag nämnde i avgränsningen. 
Se bilaga 7 för större bilder. 
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Fig 8: Skiss 1 Fig 9: Skiss 2



Format
Tanken med produkten är att den skall vara portabel, den skall alltså fungera att 
ta med sig när man skall hemifrån. Det begränsar formatet. Den manualen Doro 
har till telefonen i dag är både för tjock och för stor enligt de personer jag har 
intervjuat och observerat (Se resultat av intervju och observation i metoddelen). 
Målet är att denna manualen skall få plats i handväskan, innerfickan eller 
bakfickan, som enligt mina intervjuer och observationer är det vanligaste stället 
de förvar sina telefoner när de är ute. Det är viktigt att manualen används i sam-
band med telefonen och därför skall den få plats på samma ställe både när man är 
hemma och hemifrån. Inspiration till formatet har varit en telefonbok, därav 
fliksystemet vilket passar väldigt bra när man skall bläddra snabbt och är lite 
skakig på händerna, vilket är vanligt hos äldre. 

En bra form skall enligt Bergström Attrahera och Orientera läsaren (Bergström 
2009 s. 229). Formatet jag har valt, koncept- telefonkatalog, i samband med färgval 
och bilder anser jag bör attrahera, medan strukturen med flera ingångar så som 
flikar med ikoner och innehållsförteckning med bra översikt bör hjälpa läsaren att 
orientera sig i materialet.  

Som figur 10 visar får manualen inte plats i plånboken. Den är däremot lagom stor 
för en innerficka på jackan eller bakficka på byxorna. Manualen är nu liten och 
behändig.
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Fig 10: Storlek



Manualen är lätt att hålla i en enhandsfattning vilket figur 11 visar. Detta är viktigt 
om man vill kunna hålla i manualen samtidigt som man knappar på telefonen. Det 
var en av nackdelarna med den fickmanual som tillhörde Mobilär 
(se bilaga 2). Den var man tvungen att hålla med två händer om man inte hade 
tillgång till ett bord, vilket man inte alltid har. Denna manual går alltså att ha i 
fickan eller i väskan, den går att hålla med en eller två händer beroende på vilket 
som passar situationen bäst. 
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Fig 11: Enhandsfattning



Jag har jobbat med en enkel och stilren framsida utan detaljer. Detta för att det 
skall matcha Doros grafiska profil och för att alla skall kunna bära med sig den 
utan att skämmas när man tar upp den ur till exempel väskan eller fickan. Jag valde 
att ha telefonen på framsidan för att skapa igenkänning. 

Fråga mig! Din egen Snabbguide. Rubriken skall skapa tillit hos personen som 
använder manualen, det är deras manual. Rubriken får även manualen att tala, blir 
någon man kan fråga. Tanken är ett manualen i sig skall skapa ett starkt etos hos 
användaren 

Från början hade jag en dekorativ kursivt skriven text som rubrik, men då Da Silva 
avråder från detta valde jag att byta den till Arial som resten av manualen (Da Silva 
2012 s. 4752). 

Den gröna ryggen går vidare över till baksidan och binder grafiskt ihop hela 
manualen på ett enkelt och snyggt sätt   
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Layout
Layoutmässigt har jag jobbat mycket med linjeringar och grupperingar för att 
skapa olika former och läsriktningar. Färgblocken som hör samman med flikarna 
är till för identifikation och inramning av materialet. Det är en enkel layout med 
tydliga läsriktingar. 

Fig 12: Omslag



Figur 13 visar ett uppslag ur manualen där jag ritat ut de olika stödlinjerna för 
layouten, röda linjer. Den gröna borden högst upp och på sidan följer med genom 
hela manualen, den ramar in och skapar igenkänning och tyngd på sidorna. Den 
svarta rutan vid rubrikerna har jag tagit från Doros manual (se bilaga 1) så som 
den ser ut i dag. Dels för att skapa igenkänning från Doros manual och dels för att 
skapa ett tydligt samspel mellan dem. Den svarta rutan med den vita texten skapar 
även en tydlig ingång i kapitlet. 

Jag har valt att ta bort siffersystemet från texten och applicera den på bilderna 
istället. Bilderna ger naturligt en mer direkt information än texten. När bilderna 
tar över den rollen kan texten innehålla mer detaljer utan att störa läsningen. 
Texten är nu mer ingående än bilderna men den följer samma process. Man kan 
alltså välja om man snabbt och överskådligt vill kolla på bilderna eller om man 
vill gå in mer noga och läsa texten. De fetmarkerade orden är detsamma som de 
inringade och markerade orden på bilderna. Så om man inte förstår bilden skall 
man snabbt kunna hoppa in i texten och läsa om det. Detsamma gäller om man 
inte förstår texten så kan bilden hjälpa till att identifiera vart man är. 

Det finns två sätt att orientera sig i manualen. Antingen använder man sig av flik-
systemet. Där man kan kolla på symbolerna och slå upp det man vill veta genom 
flikarna. Det kan ta ett tag innan man lär sig symbolerna, men när man lärt sig 
den är de det mest effektiva sättet att orientera sig. Eller så går man via Innehålls-
förteckningen där alla huvudrubriker och alla underrubriker står med. I början av 
varje kapitel finns även där en kort innehållsförteckning om vad kapitlet innehåller 
och vilken sida de olika delarna finns på.
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Fig 13: Layout



Bilder
Jag har valt att göra svartvita 
linjeteckningar i manualen för att hålla 
ner detaljnivån och för att hålla manu-
alen så stilren som möjligt. Från början 
hade jag mycket fler linjer, men efter-
som ytan är så liten så blev det väldigt 
plottrigt och jag valde att ta bort en del 
linjer och göra bilderna mer schema-
tiska. Inom semiotik skulle man kalla 
dessa bilder för ikoniska tecken då de 
liknar och föreställer ett objekt 
(Kjeldesen	2008	s.	285).	

Jag har valt att gruppera text och bilder 
för sig då bilderna ger en snabb 
genomgång om processen och texten 
ger en lite djupare genomgång. Texten 
ligger i vänsterspalt vilket stämmer bra 
överens med vår läsriktning som är från 
vänster till höger. 
Genom att lägga bilderna i spalter för 
sig bildar de en gemensam form, former 
som ligger nära varandra upplevs höra 
ihop, närhetens lag (Bergström 2009 s. 
231). På så sätt skiljer jag bilderna från 
texten och skapar en oberoende 
läsriktning uppifrån och ner. 
Jag har valt att använda mig av både 
text och bilder då man läser och tolkar 
information på olika sätt. Texten 
kompletterar bilden och bilden 
kompletterar texten, båda har sina 
för- och nackdelar och i mitt fall så är 
bilderna mer för att skapa identifikation 
och reaktion medan texten är lite mer 
grundlig och djupare. 
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Fig 14: Linjeteckning

Fig 15: Läsriktning



Bilder ger oftast en tydligare ingång när man skall börja läsa något, därför har jag 
valt att lägga dem i högerspalt så att man ej glömmer texten. Hade texten legat 
i högerspalt finns det risk att man hoppar över den. Det här upplägget ger mer 
tydliga ingångar som leder till ett aktivt val hos användaren. Antingen läser man 
texten, bilderna eller så läser man dem i kombination.  

Fördelen med bilder gentemot text är att bilder instruerar till handling. Bilder kan 
instruera, förklara, varna, uppmana och hjälpa oss att handla (Holsanova 2010 s. 
44). Schematisk bilder underlättar igenkänning av objekt och ger en överblick över 
hela processen, på så sätt är informationen och förståelsen mer direkt än en text  
(s. 44-45). 

Jag har valt att arbeta mycket med bilderna för att de påkallar uppmärksamhet hos 
läsaren och de är lätta att komma ihåg (s. 48).Waern, Pettersson & Svensson anser 
att det oftast är lättare att minnas en bild av ett skeende än att minnas en beskrivn-
ing i textform (Waern, Pettersson & Svensson 2004 s. 66). 

Figur 16 är en översiktsbild över telefonen där olika funktioner och symboler visas. 
Den är annorlunda på grund av layouten då telefonen tar upp nästan hela sidan. 
Den ljusgröna listen längst ner finns inte heller någon annanstans. Listen är till för 
att rama in de symboler som ligger längst ner. Figur 17 är en bild på hur man 
laddar telefonen, jag gjorde om den lite när det gällde perspektivet på eluttaget, 
samt att jag flyttade upp eluttaget en bit för mer jämvikt i bilden.  
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Fig 16: Infosida Fig 17: Ladda



Färger
Min första idé med färger var att använda mig av färgerna på symbolerna på de 
olika funktionerna jag skulle ha med, se figur 18. Efter att jag hade satt ihop det 
såg helheten väldigt barnslig ut och jag började därför experimentera med Doros 
färger de använder sig av i dag. Från en början kopierade jag bara färger från deras 
hemsida vilket jag märkte senare inte stämde. Jag hittade sedan deras grafiska 
profil vilken jag bestämde mig för att följa då den gröna färgen är könsneutral och 
tydlig. Figur 19 visar mitt andra förslag som inte riktigt stämde överens med den 
grafiska	profilen	då	CMYK-talen	inte	stämde	övenens,	i	det	förslaget	har	även	
symbolerna samma färg som de har på riktigt i telefonen.

Efter att jag började använda den grafiska profilen blev manualen mer 
sammanhängande. När jag ändrade färg på symbolerna till vitt blev helheten ge-
nast bättre, som man kan se i figur 20 som är det slutliga resultatet. 

Den ljusgröna färgen på framsidan är en av de två gröna nyanserna Doro 
använder sig av. Den andra gröna som egentligen är Dorofärgen, finns på listen på 
framsidan. Sedan liknar den färgerna i toningen på flikarna men det är inte riktigt 
samma nyans. 
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Fig 18: Färg1

Fig 19: Färg2

Fig 20: Färg3



Rött och grönt
Jag pratade tidigare om färgblindhet och nämnde att röd- och grön färgblindhet 
är den vanligaste sorten av färgblindhet, man bör därför vara försiktig med att ha 
de färgerna bredvid varandra. Trots detta har jag valt att använda rött och grönt 
tillsammans. Jag har valt att använda mig av gröna ramar som grundlayout och 
röda markeringar. 
Jag har kört bilderna genom <http://www.vischeck.com/> som är en sida som 
“översätter” färger så jag som icke-färgblind kan se ungefär hur en person med 
färgblindhet uppfattar färgerna. Jag har även kört bilderna genom 
Adobe Illustrators konverterare. Färgerna försvinner och ändras, med det vikti-
gaste återstår, kontrasten. 

Den gröna färgen är Doros profilfärg, den är stilren och klar, därför använder jag 
den. Den röda använder jag för att den är en väldigt tydlig signalfärg med en tydlig 
pop out effekt. 
Eftersom en stor del av min målgrupp har någon form av nedsatt syn anser jag att 
det är viktigt att använda klara och tydliga färger som sticker ut för att öka läsbar-
heten. Färgernas kontrast gör så att även färgblinda kan läsa bilderna, de ser djup 
och pop out effekterna även om det inte blir lika tydligt.    

Figur 21 visar ungefär hur 
färgskillnaden blir mellan en 
med vanligt färgseende och 
en person med Deuteranope, 
en av de vanligaste röd- grön 
defekterna. En viss del av ef-
fekten med färgerna försvin-
ner, men det är fortfarande 
så pass hög kontrast att det 
ger ett behagligt uttryck. Pop 
out effekten blir inte lika 
tydlig heller men man ser 
vad som är markerat, vilket 
är syftet. 
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Fig 21: Färgblindhet



Typografi
Jag har följt Doros grafiska profil (se bilaga 3 och under webbplatser) när det 
kommer till typografi och val av teckensnitt. De använder sig främst av 
teckensnittet Trade Gothic men även Arial i digitala medier. 

Trade Gothic är en lite högre sanserif som har valts för sin höga läslighet och sitt 
tidlösa utseende. Arial är valt för att det är ett av de vanligaste typsnitten i digitala 
medier. På grund av att jag inte har fått tag på Trade Gothic har jag valt att jobba 
med Arial i mitt material. Generellt rekommenderas sanserifer på affischer och 
reklambudskap som skall ses på håll (Hellmark 2004 s. 27). Sanserifer kan även 
användas som rubriker och mellanrubriker i antikvatexter, de fungerar även bra i 
småtexter, diagram och figurer (s. 27). Doros manual i dag består enbart av san-
serifer. Då många i målgruppen har nedsatt syn fungerar sanserifer väldigt bra i 
manualer, speciellt då det är kortare meningar. Da Silva som jag tidigare nämnde 
anmärker inte på att det är någon skillnad på sanserifer och antikvor när det 
kommer till läsbarhet hos äldre, både sanserif och antikva fungerar bra i trycksaker 
för seniorer. Det som studien visade är att komplicerade, dekorativa och 
kursiverade typsnitt är svårlästa (Da Silva 2012 s. 4752).    
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Fig 22: Typografi1 Fig 23: Typografi2



Jag testade lite snabbt om det gick att få den fetmarkerade texten att sticka ut mer. 
På de två bilderna till vänster testade jag att rödmarkera de viktiga orden. Ordet 
för den gröna luren fick bli grönt. På de två bilderna till höger ökade jag 
punktstorleken från 12 till 14. Om man kollar på de två översta bilderna nu så 
anser jag att bilden till vänster är tydligast. Det röda sticker ut från den andra 
texten samtidigt som den hänger ihop med de röda markeringarna i bilderna. Det 
är inte alls lika tydligt på den högra bilden om man jämför de två översta bilderna.
Efter att jag hade gjort det slog jag på Deuteranopia-läge i Illustrator, röd- grön 
färgblindhet. Resultatet blev de två undre bilderna. Då försvann tydligheten direkt 
och det blev nästan svårare att läsa den vänstra bilden. Bilden till höger är den 
samma och känns mycket tydligare i detta utförande. 
Jag valde därför att öka punktstorleken till 14 över allt på dessa ord och använda 
fet svart text som tidigare för bästa läslighet.  
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Fig 24: Typografi i färg



Symboler
På flikarna som är till för snabb 
orientering i manualen har jag valt att 
lägga ikoner. I början funderade jag på 
att ha text och symboler på flikarna men 
då uppstod problemet vad som skulle stå 
på flikarna och hur det skulle få plats då 
ytan på flikarnas storlek är väldigt 
begränsad. Jag valde därför att bara 
använda symboler. Jag har använt 
symbolerna som redan finns i telefonen 
för igenkänning. Symbolerna är inte 
jättetydliga i början, men efter ett antal 
användningar blir de väldigt slagkraftiga 
då man börjar känna igen dem och kan
orientera sig i manualen efter dem.  

Symboler är tecken som är skapade av 
regler,	koder,	vanor	och	beslut	(Kjeldesen	
2008 s. 285-286). Det finns inget direkt 
samband mellan objektet och symbolen, 
tecknet liknar alltså inte objektet. Sym-
boliska tecken är något vi måste lära oss, 
de ligger närmare språket än bilder när 
det kommer till inlärning, då de inte har 
någon betydelse innan man lärt sig dem. 
Två vanliga symboler är symbolerna för 
manligt och kvinnligt (s. 286).  

Detta är processen för att ta fram hur 
symbolerna till slut blev, se figur 25, 26, 
27. Figur 1 är ett av de första förslagen 
jag hade, då valde jag att ta symbolens 
färg och använda som bakgrund. 
För att symbolerna skulle sticka ut valde 
jag då att lägga dem i rutor. 
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Detta följde med till nästa förslag där jag bytte färger till Doros symbolfärg. Jag lät 
dock symbolerna ha kvar sin originalfärg för jag ansåg att det skulle ge en högre 
igenkännelse. 
Rutorna som symbolerna låg i begränsade ytan och jag testade att plocka bort 
dem, vilket ledde till väldigt dålig kontrast. Jag testade då att göra dem vita, vilket 
fungerade väldigt bra, då kunde jag även dra upp dem i storlek utan att det blev för 
många färgblock. De behåller sin identitet samtidigt som de blir mer schematiska. 
De är fortfarande i minsta laget, speciellt telefonbokssymbolen, men när man 
öppnar sidan finns det en större bild på symbolen och efter att man har sett den 
några gånger kommer det inte att vara något större problem. 
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Diskussion & Slutsats

Introduktion

Diskussion

I det här kapitlet diskuterar jag resultatet av mitt arbete och drar slutsatser av de 
resultat jag har funnit under projektets gång. 
Jag besvarar även frågeställningen jag ställde i början av detta arbete. 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett koncept/en prototyp till en 
produkt som skall underlätta användandet av mobiltelefoner för seniorer. 
Jag ville ta reda på hur och om en produkt kunde skapa trygghet och tillit hos 
användaren och även hur man ökar det självständiga användandet av 
mobiltelefoner. 

Diskussion av resultat
Resultatet av detta arbete kan du se och läsa mer om i bilaga 7, där finns första till 
sista sidan av manualen. Resultatet blev en portabel bildmanual till 
Dorotelefonen Doro PhoneEasy 332gsm. Det är en generell produktmall som kan 
avpassas för flera olika telefoner och modeller.

Ett av målen var att göra produkten portabel, formatet på produkten är därför 
anpassat till en innerficka, bakfickan och så klart till handväskan. Detta är en stor 
fördel då manualen Doro använder sig av i dag är såpass otymplig att användarna 
inte tar med sig den hemifrån. 

Jag har använt mig av Doros färger så att man skall känna att det är en 
Doroprodukt, vilket frambringar etos hos läsare. Jag har valt att göra svartvita 
linjeteckningar i manualen för att hålla ner detaljnivån så mycket som möjligt. 
Bild och text samspelar genom hela manualen då de beskriver samma saker men 
på olika nivåer. Bilderna skapar identifikation och reaktion hos läsaren och ger en 
överblick över processen medan texten går in mer på detaljer.  
Man kan läsa manualen på tre olika sätt. Antingen så läser man bara texten, 
bilderna eller så läser man dem i kombination. 
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Som jag nämnde i avgränsningen har jag inte tagit hänsyn till vad det skulle 
kosta att ta fram produkten. Som alltid är det svårt att argumentera för nya 
trycksaker när det redan finns en fungerande manual. Om man marknadsför 
produkten med att man får med en snabbguide till telefonen skulle det dock kunna 
öka försäljningen, då behovet finns hos målgruppen. 

Förslag till vidare forskning
Produkten är begränsad till sin målgrupp, men den skulle kunna användas som 
manual till personer med vissa funktionshinder om man behovsanpassar mallen. 
Det är ett område man skulle kunna undersöka vidare. 

För 10-15 år sedan skulle man ha kunnat ta fram en generell produkt som 
fungerade för olika telefonmodeller, det fanns inte så många modeller och märken 
då och de flesta hade liknande menysystem. Det var så Telia gjorde då de 
utvecklade Mobilär (se bilaga 2). Om man skulle kunna göra något liknande i dag 
som täcker alla modeller är tveksamt. 

I det jag har observerat och det som andra har observerat ligger problemet mycket 
i	osäkerheten	som	finns	i	seniorers	användande	av	mobiltelefoner.	Kurniawan	har	
utfört en studie som bland annat visar att seniorera endast använder telefoner när 
det inte finns något annat alternativ vilket gör dem till passiva användare 
(Kurniawan	2008	s.891).	Seniorer	är	oftast	i	behov	av	en	yngre	person	för	att	få	
hjälp med tekniska problem. Genom att inte kunna hantera de grundläggande 
funktionerna blir de aldrig självständiga i sitt användande, vilket kan leda till 
sämre självförtroende (s.892).  

Det jag har lärt mig är att målgruppen ofta har svårt att se “djupet” i menyerna. Det 
är svårt att förstå att man måste gå in på ett ställe för att göra en sak, sedan gå in på 
ett annat ställe för att hämta en annan sak. Detta är ett problem för själva mobiltill-
verkaren men man skulle kunna undersöka om man på något sätt kan hitta ett 
mönster som går att visualisera. Under min observation på ABF såg man klart och 
tydligt att alla mobiltelefoner fungerar olika vilket gör det svårt att både lära ut och 
lära sig. Man skulle därför kunna studera om man kan visualisera ett mönster som 
beskriver “djupet” i telefoners menyssystem generellt. 
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Slutsats
Min slutsats av det här arbetet är att produkten jag utvecklat borde vara en 
självklarhet att tillverka då det underlättar användandet av mobiltelefoner för 
många. 

Frågeställningen i detta arbetet löd: 

Hur skall en portabel bildmanual gestaltas och vad skall den innehålla för att skapa 
tillit och öka seniorers självständighet vid användandet av mobiltelefoner.

Jag har kommit fram till att:

•	 Seniorer känner sig exkluderade från samhället då de har svårt att 
       kommunicera genom den nya tekniken. 

•	 Seniorer använder oftast inte mobiltelefonen dagligen, vilket leder till att de 
glömmer bort hur de fungerar. 

Mina studier har visat att en portabel bildmanual bör innehålla:

•	 Instruktioner om hur man ringer, sms:ar, hur telefonbok/kontaktlista fungerar 
hur man lägger till och förstå ICE, hur och när man skall ladda telefonen, 
påminnelse om PIN-kod, hur man sätter igång och stänger av alarm och hur 
man slår av och på Ljudlös.  

•	 Det bör även finnas en beskrivning av dolda tecken och bokstäver och vart 
man kan hitta dem. 

•	 Tydliga ingångar som ger en bra översikt av materialet. 

•	 Det bör finnas instruktioner bestående av både bild och text då båda 
       uttrycksformerna kommunicerar på olika sätt. 
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Efter dessa riktlinjer har jag arbetat fram en produktmall om hur en portabel bild-
manual bör utformas för att uppnå bästa resultat. Jag kallar det produktmall för att 
det är en mall jag har tagit fram som skall kunna appliceras på flera olika telefoner 
och modeller. 

Mina studier har visat hur en portabel bildmanual bör gestaltas: 

•	 Det är viktigt att arbeta med höga kontraster mellan text och bakgrund när 
man skall utforma material till seniorer. 

•	 Det är viktigt att manualen är liten och nätt, då det skall vara lätt att bära med 
sig den hemifrån. 

•	 Det är viktigt att arbeta med mycket luft och mellanrum i texten. 

•	 Punktstorleken bör inte gå under 12 punkter i huvudtexten. 

•	 Bilder bör utformas så schemantiskt som möjligt med låg detaljnivå. 

•	 Man bör vara tydlig i berättandet.

37

Hedvig Herlin Examensarbete 2012



Käll- och Litteraturförteckning

Litteratur

Baer,	Kim	(2008)	Information design workbook. Rockport Publisher, Inc. 
ISBN-13: 978-1-59253-410-4. ISBN-10: 1-59253-410-4 

Bergström, Bo (2009) Effektiv visuell kommunikation. Stockholm, Carlsson Bokför-
lag.  ISBN: 978-91-7331-238-7

Booth, Wayne C men fl. (2004), Forskning och skrivande. Lund, Studentlitteratur. 
Upplaga 1:6. ISBN: 978-91-44-03227-6

Frank, Lasse. Pettersson, Rune (red.) (2004) Bild och form för informationsdesign. 
Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03382-6

Hartman, Jan (1998) Vetenskapligt tänkande från kunskapsteori till metodteori. 
Lund, Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00318-8

Hellmark, Christer (2004) Typografisk handbok. Stockholm, Instant book. 
Upplaga 5.  ISBN: 978-91-7037-088-5

Holsanova, Jana (2010) Myter och sanningar om språket, om samspelet mellan språk 
och bild i olika medier. Riga, Norstedts Förlaggrupp AB. Första upplagan. 
ISBN: 978-91-1-302841-5

Idar,	Magne	Holme	&	Bernt,	Krohn	Solvang	(1997)	Forskningsmetodik, Om kvali-
tativa och kvantitativa metoder. Lund, Studentlitteratur. Upplaga 2:15. ISBN: 978-
91-44-00211-8

Kjeldsen,	Jens	Elmelund	(2008)	Retorik i dag, Introduktion till modern retorikteori. 
Ungern, Studentlitteratur. Upplaga 1:2. ISBN: 978-91-44-04848-2

Ryen, Anna (2004) Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier. Liber AB. 
ISBN: 91-47-07278-4

Smit,	K.	Moriarty,	S.	Barbatsis,	g.	Kenney,	K	(2005)	Handbook of Visual Communi-
cation, theory, methods and media. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
ISBN: 0-8058-4179-2 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvet-
enskaplig forskning. Tryck: Elanders Gotab. ISBN:91-7307-008-4

38



Waern, Yvonne. Pettersson Rune & Svensson, Gary (2004) Bild och föreställningar - 
Visuell retorik. Lund, Studentlitteratur. Upplaga 1:3. ISBN: 978-91-44-04259-6

Ware, Colin (2008) Visual Thinking for design.	Morgan	Kaufmann	Publisher.	
ISBN: 978-0-12-370896-0

Artiklar
Da Silva, Fernando Moreira (2012) Color and inclusivity: a visual communication 
design project with older people. Technical	University	of	Lisbon.	Work	(WORK),	
2012; 41: 4746-53. ISSN: 1051-9815. Tillgänglig: 2012-04-19
<http://iospress.metapress.com/content/k8x216t676546l57/fulltext.pdf>

Folkhälsorapport 2009 Socialstyrelsen (2009) 17 Hörsel och Syn. Artikelnummer: 
2009-126-71, ISBN: 978-91-978065-8-9. Senast uppdaterad 2009. Tillgänglig: 
2012-05-17
<http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/17_
Horsel.pdf>
<http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71>

Kurniawan,Sri	(2008)	Older	people	and	mobile	phones:	A	multi-method	investiga-
tion. International Journal of Human-Computer Studies 66 (2008) 889-901. The 
University of Manchester

Statistisk årsbok 2012 SCB- Statistiska Centralbyrån (2012) 11 – Informations- och 
kommunikationsteknik- Information technology. Artikelnummer: A01BR1201, 
ISBN: 978-91-618-1548-7. Senast uppdaterad 2012-01-25. Tillgänglig: 2012-04-24
 < http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2012A01_BR_12_
A01BR1201.pdf>

Statistisk årsbok 2012 SCB- Statistiska Centralbyrån (2012) Befolkning. Artikel-
nummer: A01BR1101, ISBN: 978-91-618-1532-6. Senast uppdaterad 2012-01-25. 
Tillgänglig: 2012-04-23 <http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2011A01_BR_05_A01BR1101.pdf>

Pressmeddelande Doro (2012) Framtaget av Synovate. Seniorer använder mobiltele-
foner i större utsträckning, men känner sig fortfarande osäkra på ny teknik. Tillgäng-
lig: 2012-04-18 
<http://www.doro.se/Global/Pressreleases/Sweden/Pressmeddelande_allt_
fler_%C3%A4ldre_har_en_mobiltelefon_100216.pdf>

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer, inom humanistisk-samhälls-
vetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet, Elanders Gotab. ISBN: 91-7307-008-4. 
Tillgänglig: 2012-04-26     <http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf>

39

Hedvig Herlin Examensarbete 2012



Övrigt

40

Hedvig Herlin Examensarbete 2012

Herlin, Hedvig (2012) Grunden till detta arbete utfördes i kursen 
Forskningsprocesser, SEM1 på Mälardalens högskola. 

Webbplatser
(http://www.1177.se) Tillgänglig: 2012-05-17, Senast uppdaterad den 26 november 
2010. <http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Gra-starr/>

(http://www.abf.se /) Tillgänglig: 2012-04-26, Senast uppdaterad den 11 april 2012.
<http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Sormlands/ABF-Sormland/
Kurser-och-studiecirklar/Data-IT-mobil/Mobilar-hosten-2011/>

(http://www.doro.se/Produkter/Mobiltelefoner-och-tillbehor/332GSM/) 
Tillgänglig: 2012-04-18

(http://www.doro.se/- panel) Tillgänglig: 2012-04-29
<http://www.doro.se/Global/Seniorpanelen/Doro_seniorpanel_testar_332gsm.
pdf?epslanguage=sv-SE>

Doros grafisk profil. Tillgänglig: 2012-05-05, Zip fil finns att ladda ner under 
Presskit och Doro Communication guidelines och logotyp. 
<http://www.doro.com/foretag-och-press/Pressrum/?l=sv-SE&c=sv-SE>

(http://www.medocular.se/) Tillgänglig: 2012-05-08, Senast uppdaterad den 7 mars 
2012.
<http://www.medocular.se/ogonfakta/fargblindhet/> 

(http://www.scb.se/) Tillgänglig: 2012-05-21, Senast uppdaterad den 3 april 2012. 
<http://www.scb.se/Pages/List____250620.aspx>

(http://www.socialstyrelsen.se/) Tillgänglig: 2012-05-21. 
<http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation>

(https://www.studentlitteratur.se/) Tillgänglig: 2012-05-22. <https://www.studentlit-
teratur.se/#sida/om-oss/32760>

(http://www.vischeck.com/) Tillgänglig: 2012-05-06, Senast uppdaterad den 11 no-
vember 2008.  <http://www.vischeck.com/vischeck/vischeckImage.php>



Figurförteckning
Fig 1: Socialstyrelsen – Folkhälsorap-
port 2009 s. 421. 
Tillgänglig: 2012-05-21.
Fig 2: Ware 2008 s. 28 Visual Thinking 
for design.
Fig 3: Gestaltlagar, 3 illustrationer. 
Hedvig Herlin
Fig 4: Resultat	intervju.	Kan	du	ditt	
nummer utantill? Hedvig Herlin
Fig 5: Resultat intervju. Användning-
sområde. Hedvig Herlin
Fig 6: Resultat intervju. Förvaring. 
Hedvig Herlin
Fig 7: Resultat intervju. Synsvårigheter. 
Hedvig Herlin
Fig 8: Skiss1. Hedvig Herlin
Fig 9: Skiss2. Hedvig Herlin
Fig 10: Storlek. Foto Hedvig Herlin
Fig 11: Enhandsfattning. Foto Hedvig 
Herlin
Fig 12: Omslag. Digital bild Hedvig 
Herlin
Fig 13: Layout. Digital bild Hedvig 
Herlin
Fig 14: Linjeteckning. Digital bold 
Hedvig Herlin 
Fig 15: Läsriktning. Digital bild Hedvig 
Herlin 
Fig 16: Infosida. Digital bild Hedvig 
Herlin
Fig 17: Ladda. Digital bild Hedvig 
Herlin
Fig 18: Färg1. Digital bild Hedvig 
Herlin
Fig 19: Färg2. Digital bild Hedvig 
Herlin
Fig 20: Färg3. Digital bild Hedvig 
Herlin
Fig 21: Färgblindhet. Digital bild Hed-
vig Herlin

Fig 22: Typografi1. Digital bild Doros 
grafiska profil. 
Fig 23: Typografi2. Digital bild Doros 
grafiska profil. 
Fig 24: Typografi i färg. Digital bild 
Hedvig Herlin
Fig 25: Flikar1. Digital bild Hedvig 
Herlin
Fig 26: Flikar2. Digital bild Hedvig 
Herlin
Fig 27: Flikar2. Digital bild Hedvig 
Herlin
Fig 28: Manual1. Doros manual
Fig 29: Manual2. Doros manual
Fig 30: Manual3. Doros manual
Fig 31: Manual4. Doros manual
Fig 32: Manual5. Doros manual
Fig 33: Manual6. Doros manual
Fig 34: Manual7. Doros manual
Fig 35: Manual8. Doros manual
Fig 36: Manual9. Doros manual
Fig 37: Manual10. Doros manual
Fig 38: Manual11. Doros manual
Fig 39: Mobilär1. Foto Hedvig Herlin
Fig 40: Mobilär3. Foto Hedvig Herlin
Fig 41: Mobilär4. Foto Hedvig Herlin
Fig 42: Mobilär5. Foto Hedvig Herlin
Fig 43: Mobilär6. Foto Hedvig Herlin
Fig 44: Mobilär7. Foto Hedvig Herlin
Fig 45: Mobilär8. Foto Hedvig Herlin
Fig 46: Observation1. Digital bild 
Hedvig Herlin
Fig 47: Observation2. Digital bild 
Hedvig Herlin 

41

Hedvig Herlin Examensarbete 2012



Bilagor

Denna rapport innehåller sju stycken bilagor. 
Bilagorna består av grafiska formanalyser, Doros grafiska profil, intervjufrågor, 
analys av observation och även etiska överväganden som har styrt detta examen-
sarbete. Den sista bilagan innehåller arbetets slutresultat. 

Bilaga 1: Analys av Doros manual

Bilaga 2: Analys av Mobilär

Bilaga 3: Doros grafiska profil

Bilaga 4: Analys av observation

Bilaga 5: Intervjufrågor

Bilaga 6: Etiska överväganden

Bilaga 7: Skisser

Bilaga 8: Slutresultat
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Bilaga 1 - Doros Manual

I den här delen kommer jag 
att visa exempel på hur Doros 
manual ser ut i dag till Doro 
PhoneEasy 332gsm. 

Figur 28 visar hur framsidan 
på manualen ser ut, jag har 
lagt till en ram bakom så att 
den går att urskilja från bak-
grunden. 

Figur 29 och 30 visar hur 
innehållsförteckningen ser 
ut. Dels så man får en grafisk 
överblick men även så man 
ser vad den innehåller. Manu-
alen innehåller i dag fyra 
språk och innehåller allt från 
att starta telefonen till mer 
komplicerade funktioner.

Jag har använt mig av deras 
PDF-manual då jag inte har 
fått tag på den fysiska kopian. 
Manualen är cirka en A5
stor och 10-15 mm tjock. 
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Figur 31 är uppslaget som visar 
hur man laddar batteriet. Det 
finns med en varningsruta som 
säger att man bara får använda 
produker som godkänts för den 
aktuella modellen. 

I texten är det bilder på 
symboler som dyker upp på 
skärmen när det till exempel är 
läge att ladda telefonen. 

Texten är en sanserif. 
Överskriften och varningen är 
fetmarkerad medan Obs! är kur-
siverad. I början av manualen, 
där de visar telefonens olika 
delar finns det en bild där de 
visar hur man laddar, 
Se figur 33.

Även på denna sida, 
se figur 32, använder man sig av 
tydliga ingångar så som 
fetmarkerade och större 
rubriker. Man använder sig av 
1,2,3 för att visa hur man till 
exempel ringer ett samtal .
Även här finns små ikoner med 
i texten. De har blåmarkerat och 
kursiverat: Se även alternativen. 
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Fig 32: Manual5

Fig 33: Manual6



Figur 34 och 35 förklarar 
telefonboken. Först kommer en 
liten kommentar om hur många 
poster man kan ha sparade.  
 
Sedan kommer rubriken “skapa 
en telefonbokspost”, vilket är ett 
konstigt ord då det heter kontakt 
på telefonen. 

Som på de andra sidorna följer 
en 1,2,3 instruktion hur man 
lägger till sin post. 

Endast ikoner och text.

Samma följer på nästa sida, se 
figur 35. Smårubriker med olika 
alternativ man kan välja. Text 
med symboler. 

Symbolerna föreställer de 
knappar man skall trycka på el-
ler det som visas på skärmen vid 
det tillfället. 

Texten är stor och tydlig med 
bra radavstånd, den blir därför 
väldigt luftig och lättläst.

När texten är upplagd så här är 
det inga problem med en 
sanserif som typsnitt.  
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För varje inledande område 
återser man denna svarta list, 
som man kan se i figur 1. Vilken 
kopplas samman med en fet och 
stor rubrik i innehållsförteck-
ningen. 
Den betyder att man har 
kommit in på ett nytt kapitel 
manualen. 

De har rutat in olika alternativ 
man kan använda och skrivit 
kort vad de betyder i rutan.

Layouten är genomgående och 
hållbar.

Det finns tydliga nivåer på 
rubriker. Vilket skapar tydliga 
ingångar. 

Det är tydligt med 1,2,3 system 
som förklarar vad man skall 
göra. 

Texten är lättläst även om det är 
en sanserif, radavståndet är högt, 
texten blir därför mer lättläst. 

Det är tydligt med Obs! och 
varningsmarkeringarna. 

Symbolerna fungerar bra i den 
flytande texten. 

De olika stegen man skall utföra 
är fetmarkerade så man lättare 
skall kunna få en översikt över 
processen. 

Manualen är dock väldigt stor 
och otymplig. 
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Bilaga 2 - Mobilär

Mobilär - Så använder du din 
mobiltelefon 

Innehåll:

•	 Studiebok: 86 sidor

•	 Handledarpärm: Som jag ej har 
sett.   

•	 Fickmanual: Stort som ett bank-
kort hopvikt, cirka ett A3 utfällt.  

•	 Overheadbilder: Som jag ej har 
sett. 

När jag var på observation i Strängnäs 
fick jag ta del av ett material de hade 
använt för någa år sedan som 
gruppledaren sparat. 
En studiecirkel från Pensionärernas 
Riksorganisation och Telia. Materialet 
var framtaget av TeliaSonera AB 2004.  

Det som jag var mest intresserad av 
var den lilla fickmanualen som liknade 
det koncept jag höll på med. 
Fickmanualen är i storlek av ett bank-
kort när den är ihopvikt och får 
därmed plats i plånboken. När man 
vecklar ut den blir den cirka en A3 stor 
och det är då texter och bilder på båda 
sidorna. 
Den ena sidan är väl använd medan 
den andra främst består av färgfält 
med pratbubblor på. Den fungerar bra 
att vika upp och ner för att framsidan 
och baksidan är limmad på kartong. 
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Fördelen är att den får plats nästan var 
som helst. Nackdelen är att den blir 
väldigt stor och otymplig, om det till 
exempel skulle blåsa. Formatet kräver 
även att man får sitta med armarna 
utsträckta för att kunna se hela 
samtidigt, vilket försämrar läsligheten. 
Om man vill hålla telefonen i ena 
handen samtidigt som man läser 
instruktionerna är det lätt att 
materialet viker sig eller blåser 
beroende på vart man befinner sig. 

Som man kan se på figur 42 ovan och 
figur 43 på sidan så använde de foto-
grafier av en riktig telefon för att visa 
vad de olika knapparna och symbol-
erna betyder. 

Gula prickar används för att markera 
områden som beskrivs. Samma färg 
används även som prickar vid 1,2,3 
beskrivningarna.
Färgen syns dock väldigt dåligt mot 
telefonen.   
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Fig 43: Mobilär5



All text är skriven med sanserifer som 
i Doros manual. 
Texten är stor och tydlig med bra 
kontrast mot bakgrunden. Upplägget 
är tydligt med en innehållförteckning 
även om den inte är lika ingående som 
en manual. 

Innehållet i studieboken är väldigt 
brett. Det finns allt från historia till 
MMS. Eftersom det är ett större format 
så tillåter utrymmet det. Frågan är om 
det är något som läses. Boken 
innehåller text och fotografier. 

Enligt mig är informationen ganska 
spretig, det är för mycket information. 
Men i sin kontext med en lärare eller 
handeledare så kanske det är perfekt. 
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Bilaga 3 - Doros grafiska profil

Hela Profilen finns att ladda ner 
från Doros hemsida. Länk finns i 
källförtecningen. 
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Bilden till höger är ett exem-
plar från Doros grafiska 
profil på hur en 
produktbroschyr kan se ut. 

Nedan ser man även de 
dekorationer de använder i 
sin formgivning. Dessa har 
jag, som jag nämnde i 
rapporten, tagit avstånd 
ifrån. 
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Bilaga 4 - Analys av observation

Observation 1 (2012-04-26)

Observationsobjekt: Kurs på ABF i samarbete med HRF (Hörselskadades 
Riksförbund) - Mobilär hösten 2011 (http://www.abf.se/).

Gruppen träffas under fem tillfällen våren 2012, i två timmar och en kvart per 
tillfälle. Alla i kursen är 60+ (målgruppen är äldre nybörjare), vilket passar mitt 
projekt väldigt bra. Jag satt med och observerade deras tredje träff (2012-04-26), 
då gick de igenom hur man bland annat skickar sms. 

Deltagare:
•	 Kvinna 1: 76 år - Doro PhoneEasy® 615. Födelsedagspresent av barnen för att 

kunna komunicera med dem. 

•	 Kvinna 2: 62 år - Sony Ericsson Elm. Fått begagnad av barn, använder den för 
att ringa och fotografera. 

•	 Kvinna 3:	73	år	-	Doro	PhoneEasy®	615.	Köpt	själv	då	den	gamla	var	för	svår,	
den nya är bättre men fortfarande svår att begripa sig på. 

•	 Kvinna 4: 74 år - Nokia 7230. Fått av son, glömmer den alltid hemma. 

•	 Kvinna 5: 71 år - En äldre modell Sony Ericsson. Fått en av barnbarnens gamla 
telefoner, aldrig lärt sig ordentligt. 

•	 Man: 83 år - Nokia 3310. Haft i omkring 10 år, aldrig lärt sig ordentligt. 

Deltagarna fick när kursen startade säga vad de ville att kursen skulle innehålla. 
Bill Hagberg, som varit kursledare i 8 år, berättade att innehållet kan variera från 
gång till gång. 
Innehållet för i vår är följande utan inbördes ordning:

•	 Använda telefonen
•	 Nödsamtal / ICE
•	 SMS
•	 Ladda telefonen
•	 SIM-kort
•	 Telefonbok/ kontaktlista
•	 Missade samtal
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•	 Röstmeddelande
•	 Inställningar
•	 Ringa utomlands
•	 Foto

Dagens uppgift bestod i att skicka ett sms till bordskamraten mittemot.

Hej! 
Tage
Hur mår Du?
Anna  

Vilket var lättare sagt än gjort, alla förutom två hade sina instruktionsböcker 
med sig, mannen hade glömt och kvinna 2 har ingen manual till sin då det är en 
miljövänlig telefon. Dessutom hade kvinna 1 knappat in fel PIN-kod tre gånger 
och	skrivit	in	fel	PUK-kod	två	gånger,	vilket	resulterade	att	hon	inte	kunde		använ-
da	telefonen	och	fick	gå	hem.	Kvinna	3	hade	glömt	att	ladda	sin	telefon	som	la	av	
halvvägs in i kursen, även hon fick gå hem tidigare. Generellt tyckte deltagarna att 
manualerna var svåra att förstå och orientera sig i, kvinna 3 sa bland annat “Man 
blir helt vimsig i huvudet när man läser allt det här!”.

Sms:et deltagarna skulle skicka och problemen som uppstod:

De röda markeringarna är de tecken och bokstäver de hade svårt med och de blåa 
pilarna visar att det var svårt att byta rad. Att hitta och infoga tecken var ett stort 
problem då många av dem letade på sifferknapparna, på de flesta telefoner går man 
in på alternativ och hittar sitt tecken där som man sen får infoga. Dolda tecken var 
även ett problem så som å, ä och ö. När man byter rad eller börjar en ny mening 
efter punkt blir det automatiskt stor bokstav, men om man vill ha stor bokstav mitt 
i en mening, som Du i exemplet uppstod genast ett problem.
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Att byta rad var väldigt svårt, något man inte gör så ofta då man vanligen bara 
skriver på. Här syntes det tydligt att arbetsminnet belastas hårt och deltagarna inte 
hinner memorera vad de nyss lärde sig. Som bilden visar: Deltagarna lär sig en 
lärdom (i det här fallet hur man byter rad), efter det utsätts de för brus så som att 
skriva en mening som innehåller andra problem till exempel å, ä, ö och mellanslag. 
När de sedan skall utföra ett radbyte igen kommer de inte ihåg hur de gjorde. 
Under den första upprepade lärdomen klarade 1 av 6 radbytet själv, de andra fick 
fråga om hjälp. Under den andra upprepade lärdomen klarade 3 av 6 radbytet själv 
så man ser tydligt att upprepning lönar sig, och att det inte får vara för mycket brus 
mellan gångerna.

Flera av deltagarna upplevde även att det var svårt att förstå hur man sedan skulle 
skicka sms:et, hur man går vidare och väljer vem man skall skicka till. 

En gemensam nämnare var även att det var svårt att läsa manualerna, då de antar 
att man kan och förstår mellansteg mellan de olika funktionerna. “Steg för steg, alla 
knapptryck skall vara med!, nästan så att man blir dumförklarad.” ansåg kvinna3. 
Osäkerheten spelar stor roll när man kommer till de detaljerna, många unga vågar 
testa sig fram medan seniorer vill vara säkra innan de trycker i rädslan av att göra 
fel. 

Tydliga problem som framstod vid skrivandet och skickandet av SMS:

•	 Skrivandet av tecken så som ! ?
•	 Mellanslag
•	 Stor bokstav mitt i en mening
•	 Å, Ä, Ö - Dolda tecken på tangentbordet
•	 Radbyte
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Fig 47: Observation2



Slutsats:

Seniorer känner sig exkluderade från samhället då de inte vet hur de hanterar 
bland annat telefoner. De flesta har fått sina telefoner av barn eller barnbarn främst 
begagnade för att kunna hålla regelbunden kontakt och snabbt kunna kommuni-
cera. De som har köpt nya telefoner känner att de som jobbar i butikerna inte kan 
sänka sig och prata ett språk som de förstår, detta avskräcker många gånger köp av 
nya telefoner. 

De användningsområden jag har kommit fram till är de mest betydande är:

•	 Ringa - Från kontaktlistan, Missade samtal
•	 Sms - Skriva, inkorg, utkorg, läsa, radera, dolda knappar, mellanslag, byt rad, 

tecken, stor bokstav och skicka. 
•	 Telefonbok/Kontaktlista - Lägga till, ta bort
•	 Lägga till och förstå Nödsamtal / ICE
•	 Ladda telefonen
•	 PIN-kod	-	Komma	ihåg
•	 Alarm - Ställa in för att exempelvis ta mediciner
•	 Ljudlös- Av/På

De vill ha en tydlig manual som är liten och tunn och lätt att ta med sig. Den 
manual de har idag (deltagarna med Doro-telefoner) består av 4 delar med 4 språk, 
vilket gör den väldigt tung och klumpig. Texterna är komplicerade och inte rakt på 
sak. Det behöver inte finnas massor av alternativ, så länge de kan utföra de 
funktionerna som de vill använda. Varje steg för sig, även de uppenbara (som kan-
ske inte är uppenbart för alla) skall illustreras antingen i text eller bild. 

Det är svårt att lära in när det är många saker som händer samtidigt, speciellt att 
memorera det och använda det senare. Osäkerhet och rädsla för den nya tekniken 
är också ett stort problem, de vågar inte testa. De vill ha en bekräftelse av någon 
annan innan de vågar göra något.  
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Bilaga 5 - Intervjufrågor

Ålder

Har du några svårigheter - Så som nedsatt syn, svårt att greppa osv. 

Vad har du för telefon i dag?

Hur länge har du haft den, har du haft andra innan?

Köpte	du	den	själv	på	eget	initiativ?

Vad var huvudsaken till att du köpte en telefon?

Kan	du	ditt	nummer	utantill?	

Vad använder du telefonen främst till? 

Finns det funktioner du inte kan, men vill använda?

Vem frågar du om hjälp om du inte kan?

Vad är det som är svårast när du skall använda en mobiltelefon? 

Är du rädd för att göra fel?

Hur ofta har du med dig din mobiltelefon ut? 

Hur förvarar du den då?

Skulle du kunna tänka dig att ha en liten manual med dig som hjälp och stöd? 
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Bilaga 6 - Etiska överväganden

Informationskravet 

Samtyckeskravet

Konfidentialitetskravet

Nyttjandekravet

Då man berör etik inom forskningen bör man följa Individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet 2002 s. 5). Individskyddskravet består av fyra allmänna huvud-
krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (s. 6). 

Informationskravet handlar om att informera om forskningsuppgiftens syfte, 
deltagarens uppgift och deltagarens villkor och rättigheter. De skall även upplysas 
om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet 2002 s. 7).

Samtyckeskravet innefattar att deltagarna har rätt att välja om de vill delta i under-
sökningen (s. 9). Då man jobbar med barn och dementa bör man vara försiktig 
eftersom inte kan stå för sin egen åsikt, därför kan man behöva målsmans/god 
mans samtycke. Då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt 
känslig natur, kan i vissa fall samtycke hämtas från företrädare och 
undersökningsdeltagare, så som lärare, skolledning, arbetsgivare eller 
fackförbund (s. 9)

Konfidentialitetskravet		har	ett	nära	samband	med	frågor	om	sekretess	och	
offentlighet	(s.	12).	Konfidentialitetskravet	handlar	om	att	inte	ta	upp	eller	ge	ut	
personuppgifter som har med forskningen att göra. Uppgifterna skall därför 
förvaras på ett sätt så att inga obehöriga skall kunna ta del av dem (s. 12). Vad som 
är etiskt känsligt kan variera stort, man får därför utgå ifrån vad deltagaren och 
dess efterlevande kan uppfatta som kränkande och obehagligt (s.12). 

Nyttjandekravet innefattar insamlade uppgifter om enskilda personer, dessa 
uppgifter får endast användas för forskningsändamål (s.14). Den insamlade infor-
mationen får alltså inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenska-
pliga syften (s. 14).  
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Bilaga 7 - Skisser
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Bilaga 8 - Slutresultat

På följande sidor kan ni läsa och se hur mitt resultat blev. 

Bilderna är nerskalade 10% för att bättre få plats i Rapporten. 
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Fråga mig! 
Din egen Snabbguide

Meny Namn

09:15

A

1 2 ABC DEF

SMS

JKL MNO

TUV

GHI

PQRS WXYZ

3
4 5 6
7 8

0
9

B C

D
or

o 
33

2 
gs

m

Namn:
Nummer:

Övrigt:

ICE:
PIN - kod:

Post nr:
Adress:

ICE1

Innehållsförteckning

Start
 Telefonen
 Dolda tecken
Ringa
 Ringa till nummer
 Ringa från telefonboken
Telefonbok
 Lägg till ny kontakt
 Redigera kontakt
 Snabbläddra i menyn
SMS
 Skicka SMS
 Inkorg
 Utkorg
Ladda telefonen - Ljud/ ljudlös
 Ladda din telefon
 Ljud och ljudlös
Alarm
 Ställ in alarm
 Ställ in veckoalarm
 Stäng av alarm
ICE

2 

1
3
4

5
6

7
10
13

14
17
20

22
23

24
26
27

7

14

22

24

28

5

ICE

Meny Namn

A

1 2 ABC DEF

SMS

JKL MNO

TUV

GHI

PQRS WXYZ

3
4 5 6
7 8

0
9

B C

Bläddra 
upp och 

ner 

Ring/ 
Svara

Mottag-
ning

Lägg på Battei- 
mängd

Snabb-
knapp 

för SMS

Sätta 
på och 

stänga av 
telefonen

Lås upp 
och lås 

telefonen

För att 
trycka på 
vad som 
står på 

skärmen 
trycker 
man på 

knappen 
nedanför Ljudlös

Om du 
snabbt vill 

komma 
tillbaka till 

huvud-
menyn 
tryck på               

3
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Dolda bokstäver och tecken

1
2
3

4

5

6

7

8

0

9

.,-?!1’@:# S/_
ABC2ÄÅ
DEF3É

GHI4

JKL5

MNO6Ö

PQRS7

TUV8Ü

WXYZ9

Sv, SV, sv, 123 - Stor och liten 
bokstav eller si�ror. 

. , ? ! ’ ”( ) @ / : _ ; + - * = 
% & < >          § €
    # 

0

S Y

Mellanslag och radbyte

Det kan vara svårt att 
veta och komma ihåg 
var alla bokstäver och 
tecken �nns. 

Här är därför en kort 
bokstavs-och tecken-
förteckning.

För att få fram de 
bokstäver/tecken du 
vill ha trycker du �era 
gånger på den knapp 
tecknet ligger under.

4

Ring från telefonbok

Tryck på Namn för 
att öppna telefon-
boken.

Använd pilknap-
parna för att bläddra 
i telefonboken, eller 
snabbsök genom att 
trycka på den knapp 
som motsvarar 
första bokstaven i 
namnet

Tryck på Ring för 
att ringa upp den 
valda personen, eller 
tryck på Bakåt för att 
återgå till startläget.

Meny Namn

A SMSB C

A SMSB C

A SMSB C

Telefonbok

Ring Bakåt

Anna
Anne
Birgitta

Telefonbok

Ring Bakåt

Anna
Anne
Birgitta

1

2

3

6

Lägg till ny kontakt
Redigera kontakt
Snabbläddra i menyn

ICE

Lägg till ny kontakt

OK Bakåt
Telefonbok

A SMSB C

Meny Namn

A SMSB C

För att lägga till ett 
nummer går man in i 
telefonboken. 

Börja med att trycka 
på Meny-knappen. 
När du ser        trycker 
du på OK för att gå 
vidare. 

1

2

7

7-9
10-12

13

Telefonbok

Ring till nummer
Ring från telefonboken

ICE

Ring till nummer

Ange telefonnumret 
inklusive riktnummer. 
Om du behöver 
radera något trycker 
du på Radera.

Tryck på Grön lur 
för att ringa upp. 
Tryck på Avbryt för 
att avbryta 
uppringningen.

Tryck på Röd lur för 
att avsluta samtalet.

Spara Radera

A

1 2 ABC DEF

SMS

JKL MNO

TUV

GHI

PQRS WXYZ

3
4 5 6
7 8

0
9

B C

Ring/ Svara Lägg på

5

6

5

Ring
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Lägg till ny kontakt

Tillför Bakåt

A SMSB C

A SMSB C

NamnSv

Spara Bakåt

3

4

5

Telefonbok

Anna
Anne

Mobil
Hem

-Ny kontakt-

A SMSB C

NamnSv

Spara Bakåt

Maria

Hem

8

Det mörka fältet 
markerar var du är.

Skriv in namnet på 
personen du skall 
lägga till. Tryck på
För att för�ytta 
markeringen neråt. 

Skriv in numret till 
personen. Bläddra 
neråt och fortsätt 
tills du är nöjd.  

Se till att                  är 
markerat.  
Välj sedan Tillför 
för att gå vidare A SMSB C

NamnSv

Spara Bakåt

Maria

016 0000
070 0000

9

Lägg till ny kontakt

A SMSB C

Spara Bakåt

6

7

ICE

070 000

A SMSB C

OK Bakåt

8

Hemnummer
Kontorsnummer

När du har lagt till 
alla uppgifter du 
behöver trycker du 
på Spara. Du 
kommer då hamna i 
telefonboken igen. 

Du kan även skriva 
numret direkt som 
när du skall ringa. 
Istället för att trycka 
på grön lur trycker 
du på Spara. 
Välj vilket typ av 
nummer du vill 
spara som, tryck på 
OK och gå vidare. 

Tillför
Mobilnummer

10

För att ändra ett 
nummer eller ta bort 
ett nummer behöver 
du gå in i telefonbo-
ken. Gå in på Meny.

Bläddra till telefon-
boken, tryck på OK. 

Se till att den kotakt 
du vill ändra är 
markerad. 

Tryck på Alt för att 
gå vidare. 

Redigera kontakt

Meny Namn

A SMSB C

A SMSB C

OK Bakåt

1

2

A SMSB C

Alt Bakåt

3
Telefonbok

Telefonbok

Birgitta

Anna
Anne

11

Redigera kontakt

OK Bakåt

A SMSB C

A SMSB C

OK Bakåt

4

5

ICE

 
Alt

Tillför

Visa
Ändra

Alt

Tillför

Visa
Ändra

A SMSB C

Spara Radera

6
NamnSv

Anne
070 000

Det �nns nu lite 
olika val, för att välja 
ett alternativ trycker 
du på OK.

Visa: Här ser du de 
be�ntliga kontat-
uppgifterna. 

Ändra: Här kan du 
gå in och ändra 
namn, nummer eller 
lägga till ytterligare 
ett nummer på den 
kontakten du är inne 
på . 
Tryck på Spara när 
du är klar. 

-Ny kontakt-
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12

A SMSB C

Alt Bakåt

9
Telefonbok

Birgitta

-Ny kontakt-
Anna

A SMSB C

OK Bakåt

7
Alt

Radera alla

Top 10
Radera

Redigera kontakt

A SMSB C

8

 

Ja Nej

Radera?
?

För att radera en 
kontakt får du 
använda         för att 
bläddra ner en bit. 

Radera: Här kan du 
radera en gammal 
kontakt. Se till att 
Radera är markerat. 
Tryck på OK.

Tryck Ja för att 
bekräfta. 

Du hamnar då i 
telefonboken igen 
och kontakten du 
raderade är nu borta. 

Alt Bakåt

A

1 2 ABC DEF

SMS

JKL MNO

TUV

GHI

PQRS WXYZ

3
4 5 6
7 8

0
9

B C

13

A SMSB C

Alt Bakåt

1
Telefonbok

Birgitta

-Ny kontakt-
Anna

Telefonbok

Pia

Olle
Olof

ICE

Snabbläddra i menyn

Du kan på ett enkelt 
och snabbt sätt 
bläddra i telefon-
boken utan pilarna. 
Gå in i telefonboken. 

Om du skall söka på 
en kontakt som 
börjar på O trycker 
du på 6:an tre 
gånger. Då kommer 
telefonboken 
automatiskt hoppa 
till O.

Detta kan du göra 
med alla bokstäver. 

ICE

2

3

b

15

Skicka SMS/ Meddelande

OK Bakåt

A SMSB C

A SMSB C

Klar Bakåt

Telefonbok

Skriv nytt SMS

Inkorg
Utkorg

Skriv nytt SMS

Här får du välja vad 
du vill göra. Välj 
-Skriv nytt SMS- och 
tryck på OK.

Du kan nu börja 
skriva ditt SMS. 
Du har 160 tecken  
att använda. Om du 
inte hittar en bok-
stav kan du titta i 
guiden i början av 
häftet.  
a) Om du skriver 
med stor eller liten 
bokstav eller si�ror.
b) Hur många 
tecken du har kvar. 

Sv 144/1
Hej! Hur mår 
du?

A SMSB C

Klar Bakåt

Skriv nytt SMS
Sv 144/1

Hej! Hur mår 
du?

a

Skicka SMS
Inkorg
Utkorg

Skicka SMS/ Meddelande

14

Meny Namn

A

1 2 ABC DEF

SMS

JKL MNOGHI

3
4 5 6

B C

När du skall börja 
skriva ditt sms kan 
du börja på två sätt. 
Antingen tycker du 
på SMS-knappen 
eller så går du in på 
menyn och bläddrar 
fram till Medde-
landen och trycker 
på OK. 
Efter det valet 
kommer proceduren 
att vara den samma. 

A SMSB C

OK Bakåt
Meddelanden

1

14-17
17-19
20-21

SMS
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16

4

5

Skicka SMS/ Meddelande

A SMSB C

OK Bakåt

Alternativ

När du är nöjd med 
ditt SMS trycker du 
på Klar. 

Nu får du välja om 
du vill Spara & 
skicka, Skicka eller 
Skicka till �era. Välj 
en och tryck på OK.

Nu får du antingen 
välja att skriva in ett 
nummer eller hämta 
en kontakt som du 
har sparat i telefon-
boken. För att hämta 
en kontakt trycker 
du på Sök. 

A SMSB C

Klar Bakåt

Skriv nytt SMS
Sv 144/1

Hej! Hur mår 
du?

6

A SMSB C

Sök Bakåt

Nummer
123 0/20

Skicka
Skicka till �era

Spara & skicka

OK Bakåt

A

1 2 ABC DEF

SMS

JKL MNOGHI

3
4 5 6

B C

1

ICE

7

Skicka SMS/ Meddelande

Inkorg

Bläddra till den 
person du vill skicka 
till och tryck på 
Sänd. 

I Inkorgen kan du 
kolla på tidigare SMS 
du har fått.

Tryck på Meny och 
bläddra tills du 
kommer till Med-
delandesymbolen. 

A SMSB C

Sänd Bakåt

Telefonbok
Anna
Anne
Birgitta

Meddelanden

17

18

2

OK Bakåt

A SMSB C

Telefonbok

Utkorg

Skriv nytt SMS

3

Inkorg

A SMSB C

Läs Bakåt

Inkorg

Bläddra ner ett steg 
med         tills Inkorg 
är markerad. Tryck 
OK
Nu kommer du se 
alla SMS som du har 
fått.       Betyder att 
du har läst med-
delande.      Betyder 
att du inte har läst 
meddelandet. Tryck 
på Läs för att gå 
vidare. 

Nu kan du läsa 
meddelandet. Tryck 
på Alt för att gå 
vidare. 

4

A SMSB C

Alt Bakåt

Meddelande

Anna

Inkorg

Anna

Olle

Hej! Hur mår 
du?

Här kan 
du se om 
det �nns 
mer att 
läsa. 
Bläddra 
neråt för 
att läsa 
mer. 

19

5

OK Bakåt

A SMSB C

SMS Alternativ

Radera

Ring

ICE

6

Inkorg

A SMSB C

Ja Nej

Nu kan du välja att 
Ringa, Tryck OK.

Du kan välja att 
Svara, Tryck OK. 
Skriv ditt svar och 
tryck på Klar. 

Du kan välja 
Radera för att ta 
bort ett SMS. Tryck 
Ja för att bekräfta 
att du vill radera. 

Tryck på Bakåt för 
att gå tillbaka till 
menyn. 

7

A SMSB C

Alt Bakåt

Meddelande

Svara

Hej! Hur mår 
du?

Här kan 
du se om 
det �nns 
mer att 
läsa. 
Bläddra 
nedåt för 
att läsa 
mer. 

Radera?
?
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20

1

OK Bakåt

A SMSB C

Telefonbok

Utkorg

Skriv nytt SMS

2

Utkorg

A SMSB C

Läs Bakåt

Utkorg

Gör på samma sätt 
denna gång. 
Gå in på meny, 
bläddra till med-
delanden och tryck 
OK. Bläddra ner 
med 
och tryck OK.

Här ligger SMS du 
har börjar skriva 
men inte skrivit klart. 
Välj Läs. 

Nu kan du se 
meddenalndet. 
Tryck på Alt för att 
gå vidare.  A SMSB C

Alt Bakåt

Meddelande

Anna

Inkorg

Anna

Olle

Hej! Hur mår 
du?

Här kan 
du se om 
det �nns 
mer att 
läsa. 
Bläddra 
nedåt för 
att läsa 
mer. 

3

21

4

OK Bakåt

A SMSB C

SMS Alternativ

Radera

Sänd

ICE

5

Utkorg

A SMSB C

Ja Nej

Välj Sänd om du vill 
skicka iväg ditt SMS, 
välj ett nummer och 
tryck på sänd. 

Du kan även gå ett 
steg ner till Ändra, 
där kan du skriva om 
ditt SMS. 

Gå ner till Radera 
för att ta bort ditt 
SMS. Tryck på Ja för 
att bekräfta. 

Tryck på Bakåt för 
att komma tillbaka 
till startmenyn. 

6

A SMSB C

Alt Bakåt

Meddelande

Ändra

Hej! Hur mår 
du?

Radera?
?

A

1 2 ABC DEF

SMS

JKL MNO

TUV

GHI

PQRS WXYZ

3
4 5 6
7 8

0
9

B C

ICE

Ljud och ljudlös

Du kan inaktivera 
ringsignaler, SMS-
signaler och knappljud 
vid inkommande 
samtal. 

Tryck på och håll in 
den markerade 
knappen för att 
aktivera/inaktivera 
ljudet.

När du stänger av 
ljudet piper och 
vibrerar telefonen.
Denna symbol
dyker då upp på 
skärmen.
Du gör likadant för att 
sätta på ljudet igen. 

A SMSB C

Tyst

Normalt
läge på

23

Ladda din telefon
Ljud och ljudlös

Ladda din telefon

När batteriet nästan 
är helt slut visas      
på displayen och en 
varningssignal ljuder. 

Ladda batteriet 
genom att ansluta 
strömadaptern till 
vägguttaget och till 
uttaget på telefonen.

Det tar cirka 3 
timmar att ladda 
batteriet helt.

22

Så här ser 
batteriet 
ut tomt. 

Så här ser 
batteriet 
ut fullt.

22
23

Ladda/ Ljud
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25 ICE

3

4

5

Ställ in alarm

OK Bakåt

A SMSB C

A SMSB C

OK Bakåt

Alarm

Alarm

Av
På

Välj På för att ställa 
in ett alarm.

Ställ in den tid du vill 
att alarmet skall 
ringa. Tryck sedan på 
OK.

Du får nu välja om 
du vill att alarmet 
skall ringa en gång 
eller �era gånger. 

Om du vill att 
alarmet bara skall 
ringa en gång skall 
En gång vara 
markerad. Tryck 
sedan på OK.  

A SMSB C

Spara Bakåt

Alarm

10:45
TT:MM

Veckoalarm
En gång

26

1

2

3

Ställ in veckoalarm

Av Klar

A SMSB C

A SMSB C

På Bakåt

Alarm

För att ställa in 
veckoalarm, till 
exempel för väck-
ning använder du 
och markerat Vecko-
alarm.

Markera den/de 
dagar du vill att 
alarmet skall ringa 
och tryck på På.

Om du vill ta bort en 
dag tryck på AV när 
den dagen är 
markerad. 

Mån
Tis
Ons

A SMSB C

Spara Bakåt

Alarm

Veckoalarm
En gång

Alarm
Mån
Tis
Ons

27

3

OK Bakåt

A SMSB C

Alarm
På

Stopp Snooze

A SMSB C

Alarm

10:45

3

ICE

3

Ställ in veckoalarm

Stäng av alarm

Av Klar

A SMSB C

När du är nöjd 
trycker du på Klar 
för att bekräfta 
alarmet.

Om du vill stänga av 
alarmet går du in på 
Meny och Alarm och 
trycker på AV. 

När alarmet ringer 
kan du välja Stopp 
eller Snooze. Om 
du väljer Snooze 
ringer alarmet igen 
senare. 

Alarm
Mån
Tis
Ons

Av

Ställ in alarm
Ställ in veckoalarm
Stäng av alarm

Ställ in alarm

24

Meny Namn

A

1 2 ABC DEF

SMS

JKL MNOGHI

3
4 5 6

B C

Ibland kan det vara 
bra att ställa in ett 
alarm, en på-
minnelse. 

Klick på Meny.

Bläddra med 
tills du kommer till 
Alarm. 

Tryck på OK för att 
gå vidare

A SMSB C

OK Bakåt
Alarm

1

2

24-25
26-27
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Alarm



Tack! 

68

Hedvig Herlin Examensarbete 2012

ICE

Varför ICE?

Lägg till ICE i telefonboken

ICE är en förkortning av engelskans In 
Case of Emergency. Om du skulle hittas 
akut skadad eller sjuk och inte kan tala kan 
polis eller ambulanspersonal kolla efter 
ICE i din telefon och kontakta dina 
anhöriga.

För att lägga till en 
ICE kontakt i den 
vanliga telefonboken 
gör du precis som 
när du skall lägga till 
ett vanligt nummer. I 
stället för namn 
skriver du ICE1, 
gärna med betekn-
ing på din relation 
till personen t.ex. 

Du kan ha �era ICE 
kontakter, döp 
dem till ICE1, ICE2 
och så vidare. 
Rangordna dem 
efter vem du vill 
skall kontaktas 
först. 

man, fru, barn eller 
barnbarn. 

28

ICE


