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Abstrakt
Syftet med mitt examensarbete var att undersöka vilka faktorer som gör
teknisk kommunikation tillgänglig och lättförståelig. Det skulle leda fram
till en läsvärd lathund för användare av ett nytt CMS-system.
Arbetet har genomförts i samarbete med Telia, som är inne i ett
förändringsarbete gällande sina informationssystem. De ska införa ett nytt
så kallat PIM-system (Product Information Management), som ska innefatta
ovan nämnda CMS-system och kommer innebära ett förändrat arbetssätt
och nya arbetsuppgifter för min berörda målgrupp.
För att lösa problemet har jag tagit hjälp av en fokusgrupp och gjort en
webbenkät. Jag har ställt mig frågor om vad teknisk kommunikation kan
bidra med vid framtagning av ett instruerande material, samt i vilka syften
användarna kan tänkas läsa den typen av material.
Med hjälp av teorier och ovanstående metoder producerade jag ett förslag
på hur lathunden kan se ut. Jag testade också förslaget på målgruppen för att
få deras åsikter, i syfte att förbättra slutresultatet.

Abstract (in English)
The purpose of this thesis was to explore what factors make technical
communication accessible and easily understandable. The thesis would
result in a readable cheat sheet, made for users of a new CMS system.
The work was made in collaboration with Telia. The company is looking
over its information systems to implement a so-called PIM system (Product
Information Management) in the near future. The CMS system will be a part
of that system and the change of process will also lead to changes in the
work procedures and tasks of the personnel at Telia.
To solve this problem, I made an interview with a focus group and a
questionnaire amongst the target group. I asked myself what technical
communication could contribute to in the making of instructional material
and also in what purposes you read that type of material.
With these methods, and of course the theory of this thesis, in mind I
produced a prototype of what the cheat sheet would look like. I also tested
the cheat sheet at my target group, to get their opinion on the material to
make the appropriate improvements.
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Begrepp och definitioner
Teknisk kommunikation = att på ett pedagogiskt och tydligt sätt beskriva
tekniska förlopp för läsaren, i det här fallet genom text, bild och layout.
Läslighet = uppfattningen av textens yta, det vill säga typografi och layout.
Läsbarhet = ett mått på om innehållet är anpassat efter läsarens förståelse, i
form av till exempel språk, meningsbyggnad och radlängd.
Läsvärde = om texten uppfyller läsarens intressen, vilket i sin tur innebär att
det varierar mellan individer och beroende på sammanhang och syfte.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Jag har samarbetat med Telias avdelning Mobility och arbetat med deras
interna system Produktguiden. Där samlar de information om företagets
produkter och tjänster för medarbetarna. Därtill finns ytterligare system,
som Telia nu vill sammanföra i ett nytt informationssystem som kallas för
PIM (Product Information Management). PIM-systemet kommer att
innehålla flera olika delar, däribland nya Produktguiden. Därför behövs en
lathund för nya Produktguiden till Telias personal. Det var i produktionen
av denna som jag kom in i bilden.
1.1.1 Produktguiden
Nuvarande Produktguiden skapades redan år 1997 och har visserligen
förändrats en hel del sedan dess, men systemet är både gammalt och
tungrott, enligt Emilia Gillström som är Produktinformatör på Mobility.
Produktguiden är till stor del hårdkodat och driften av systemet sköts
dessutom av ett externt företag. Om Telia vill ändra något i Produktguiden
så krävs både mycket tid och pengar.
I dagsläget sker en stor del av förarbetet med produktfakta via mejl.
Personalen som tar fram råmaterialet har kontakt med Telias redaktörer,
som i sin tur redigerar och publicerar materialet. Det innebär ett stort arbete
för redaktörerna, som har kontakt med 250-talet personer om produktfakta.
Dessa personer ansvarar för 500-talet produkter i Produktguiden. I dagens
läge kan dessa dock inte släppas in i Produktguiden, utan i stället belastas
redaktörerna med en mycket stor arbetsbörda.
1.1.2 Nytt informationssystem
Nu vill företaget lansera ett nytt informationssystem, som ska effektivisera
arbetet och leda till tydligare linjer i arbetsprocessen. De har beslutat sig för
att introducera ett så kallat PIM-system (Product Information Management),
som ska innesluta företagets olika informationssystem. Där ska personalen
som ansvarar för produkterna kunna genomföra vissa ändringar på egen
hand. De ska få en slags författarroll i nya Produktguiden, som kommer att
vara ett av systemen som finns i det nya PIM-systemet.
PIM-systemet samlar företagets informationssystem och lagrar
informationsmaterialet för att personalen lätt ska komma åt det. Telia har i
dagsläget fyra system som kommer att ingå i företagets nya PIM-system:



Produktguiden, som informerar om produkter och tjänster.
Varuguiden, som informerar om hårdvaror.
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Erbjudandeguiden, som informerar om aktuella kampanjer, som då
är sammankopplade med respektive sida i Produktguiden.
Marketstore, som informerar om marknadsmaterial och är
sammankopplat med Erbjudandeguiden vid kampanjer.

1.1.3 Förändrat arbetssätt leder till informationsbehov
För att hantera skiftet av system måste Telia förändra sitt arbetssätt och
utbilda personalen, både i PIM-systemet och det nya sättet att arbeta. Därför
behöver företaget lathundar för att hjälpa personalen att utföra de nya
arbetsuppgifterna. De som ansvarar för produktfakta måste förstå hur
författarläget i nya Produktguiden fungerar och behöver en lathund. Det har
varit min uppgift att på bästa sätt producera ett förslag till just detta.
1.2 Syfte
Studien ska undersöka hur textdesign kan bidra till mer begriplig och
läsvärd teknisk information för TeliaSoneras produktägare. Det ska resultera
i en lathund, som ska kunna läsas och hanteras av både nybörjare och
erfarna användare av Produktguiden. Det är inte minst ett måste för Telia
som företag att ha tillgång till en lathund till systemet, allra helst när de
anställer nya medarbetare.
Särskilt viktigt i utformningen av själva lathunden är att användaren ska
kunna göra nedslag i och direkt förstå innehållet, som alltså ska vara tydligt
och talande. Lathunden ska kunna fungera som en uppslagsbok. Med tanke
på att målgruppen är helt ny inför arbetet med Produktguiden är det också
viktigt att de känner sig trygga i lathundens instruktioner, för att därigenom
också känna sig trygga i det nya systemet.
1.4 Problemformulering
Jag ska studera om en lathund kan öka tillgängligheten för ett nytt CMSsystem, som kommer användas av en målgrupp med varierande
förkunskaper. Studien genomförs för att finna vägar till att öka målgruppens
förståelse för hur de ska gå tillväga när de sedan använder CMS-systemet.
1.3.1 Frågeställningar
Här är mina frågeställningar till arbetet:
1. Hur och i vilket syfte läser vi tekniska manualer, så som lathundar?
2. Hur kan teknisk kommunikation bidra till att göra en lathund för ett
CMS-system mer tillgänglig för läsaren?
3. Hur kan vi göra en lathund med tekniskt innehåll både läsbar och
läsvärd för en ovan målgrupp?
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1.5 Avgränsning
Målgruppen som är tänkt att använda CMS-systemet kommer att begränsas
av ett författarläge i systemet, vilket innebär att jag har sorterat bort ett antal
möjliga funktioner att instruera om. Jag har också valt att inte gå in för
mycket i detalj på innehållet, av två anledningar. Dels för att systemet som
jag har använt är en demoversion och alltså inte innehåller för Telia relevant
information, men framför allt för att lägga större fokus på riktlinjer för vad
som gör lathunden mer tillgänglig för målgruppen. I stället för att gå in på
alla detaljer i systemet har jag valt att i första hand informera övergripande
om systemets viktigaste funktioner. Det har jag gjort för att kunna lägga
större vikt vid att hitta rätt språk, form och navigering i gestaltningen. Det
kan fungera som en sorts mallar för Telia när företaget ska ta fram lathundar
även framöver.
Den tidsbaserade avgränsningen på nio veckor innebär att jag har anpassat
mina metodval inom samma tidsram. Därför valde jag att genomföra en
intervju med en fokusgrupp hos Telia och en kvantitativ enkät, som
skickades till delar av målgruppen via mejl. På grund av praktiska
omständigheter, både för mig och för Telia, valde jag bort ytterligare
kvalitativa intervjuer i arbetet.
Jag ska producera en lathund, med både text och grafisk form. Det är viktigt
att båda elementen är med, eftersom de förstärker varandra för att uppnå
god informationsdesign och dessutom ökar komplexiteten i arbetet.
Säkerligen finns det fler teorier att applicera på den här studien, men i ett
examensarbete måste jag våga ta beslut och gå vidare. Därför har jag inte
gått närmare in på teorier om hur en målgrupp kan ta sig an obekanta och
nya uppgifter. Emellertid finns det argument i de andra teorierna som fyller
just det syftet – att attrahera målgruppen och få den att känna sig trygga.
1.6 Målgrupp
De som ska publicera informationen i Produktguiden är totalt omkring 250
stycken. De har varierande erfarenhet av att arbeta med webbpublicering
och har inte arbetet med det aktuella systemet förut. När jag genomförde en
kvantitativ undersökning, som 25 personer svarade på, var 76 procent av
dessa kvinnor och snittåldern var 41,58 år (varierade mellan 29 och 57 år). I
snitt hade de tillfrågade jobbat hos företaget i 12,73 år (varierade mellan 0,5
och 37 år). Samtliga använder datorer till vardags och betecknar sig själva
som vana datoranvändare. För mer information, se Bilaga 1.
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1.7 Etiska överväganden
I samband med intervjuer och enkäter behövde jag anamma ett visst etiskt
tänkande. Jag lovade intervjupersonerna och de som svarade på min enkät
och min utprovning full anonymitet i sina svar, i de fall jag tog upp exempel
på dessa i mitt arbete.
Vid min intervju med fokusgrupp informerade jag på förhand att jag hade
för avsikt att spela in intervjun. Det var ingen som opponerade sig mot det,
utan de förstod syftet. På så sätt skulle jag inte riskera att missa något av
deras svar under intervjun.
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2. Teori
2.1 Läsarens mål & syften
Beroende på tidigare erfarenhet kan användare ha olika syften med sin
läsning. Syftet påverkar läsningen och bestämmer om användaren endast
läser materialet översiktligt eller om de läser i detalj. Den erfarne
användaren kan behöva svar på en specifik fråga, medan nybörjaren kan
behöva en genomgång från pärm till pärm (Diehl & Mikulecky 1981:6).
Läsmålet kan variera bland människor som läser samma text. Det kan också
variera beroende på när läsaren läser texten. Britt-Louise Gunnarsson
(1989:14, i Lange & Melin 1989) formulerar det bra när hon sammanfattar:
”Texttypen avgör hur den aktuella texten normalt brukar fungera men inte
hur den fungerar – eller ska fungera – i den specifika lässituationen.
Läsandet är nämligen en dialog mellan texten och läsaren, och i
lässituationen är det läsaren som avgör vilket uppfattande av det lästa som
är det adekvata.”
Det finns förstås en mängd möjliga syften för läsaren av en text. Hen kan
vilja få en uppfattning av innehållet genom att läsa texten översiktligt eller
få en förståelse för innehållet. Läsaren kan också koppla innehållet till sina
egna kunskaper och tillämpa den nya kunskapen på arbetssituationen.
(Gunnarsson 1989:14–15, i Lange & Melin 1989).
Diehl & Mikulecky (1981:6) är inne på just detta när de tar upp följande:




Läsa för att göra
Läsa för att lära
Läsa för att bedöma

Varje syfte kräver ett slags läsning. Det är också värt att beakta värdet av ett
informationsmaterial som kan möta samtliga dessa syften. Texten behöver
ibland passa en bred målgrupp för att nybörjare ska kunna nyttja materialet i
framtiden och för att erfarna användare ska kunna göra enkla nedslag i det.
Det gör att de olika delarna av materialet behöver förtydligas, så att var och
en ska kunna hitta det den letar efter. Det handlar också om att kategorisera
informationen genom nyckelord, index eller andra hjälpmedel. (Diehl &
Makulecky (1981:8)
Läsbarheten är inte alltid det viktigaste för de som gör nedslag i materialet.
Men i det här fallet måste hänsyn tas även till nybörjare, vilket höjer kraven
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på läsbarhet. De tar dessutom upp vikten av att utvidga materialet med
kortare sammanfattningar för att underlätta användarnas förståelse. Givetvis
bör materialet också anpassas efter hur arbetsprocessen ser ut. På så vis kan
användaren enkelt förhålla sig till varje steg i processen. (Diehl &
Mikulecky 1981:6–8)
2.1.1 Läsa för att göra, lära eller bedöma
En vanlig syn i material som instruerar är punktlistor eller beskrivningar
över specifika arbetsuppgifter. Det är att läsa för att göra. Här är det
viktigast att informationen är direkt överförbar till uppgiften, med tanke på
att den läses i samband med utförandet. (Diehl & Mikulecky 1981:6)
Om syftet är att lära så läses materialet till punkt och pricka och på förhand
(Diehl & Mikulecky 1981:6). Det är inte lika vanligt som att läsa för att
göra, men fyller ändå sitt syfte för den som är en ovan användare.
Att läsa för att bedöma gör du för att se materialets värde för dig, eller för
andra, i ett senare skede. Med andra ord bör det vara lätt att ögna igenom
texten, vilket också bekräftar tidigare tankar om en större tydlighet för de
som ska läsa för att göra. Här kan den grafiska formen spela roll, för att
lyfta fram det viktiga i materialet. För att kunna avgöra om det är värt att
läsa materialet bör det tydligt framgå vad som är syftet och vem det vänder
sig till (Diehl & Mikulecky 1981:6).
2.2 Teknisk kommunikation
Att skriva teknisk information handlar oftast om att uttrycka sig koncist,
precist och effektivt. Informationen ska vara enkelt att hitta, korrekt,
övergripande och tydlig (Ask 2012:51). Det är viktigt i situationer där
användaren ska ta lärdom av och tillämpa informationen i sitt arbete. Ändå
tycks det vara läsning som vi gärna undviker. Vi frågar hellre någon än läser
manualen. Patricia Robinson (2009:40) föreslår att vi som skapar manualen
ser på den som en skicklig lärare. Hon menar att den ska svara på dina
frågor – ”inga frågor är för dumma för att ställas” – återkomma med viktig
fakta, förklara hur du ska klara av en uppgift och delge dig rätt sorts
information utan överflöd.
Barclay, Merrill & Schaak (2008:174, i Driscoll m.fl. 2008) tar upp några
viktiga punkter att tänka på:



Fokus på uppgiften. Visa vad och hur användaren ska utföra sitt
arbete.
Aktivera användaren. Låt hen använda sin kunskap och erfarenhet
för att lösa uppgiften.
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Visa hur det går till. Informationsmaterialet måste stämma överens
med verkligheten.

Teknisk information uppfattas ofta som torr och tråkig. Patricia Robinson
(2009:23) vänder på resonemanget när hon väljer att fundera på vad som
faktiskt kan få läsaren att bry sig.
”What makes something engaging so that we can pay attention and learn?”
Hon menar att läsaren måste förstå värdet av läsningen och vad läsningen
tillför individen i arbetsuppgiften. (Robinson 2009:23) Hen måste tro på sin
förmåga att lära sig materialet (Robinson 2009:27). Det är viktigt att nivån
på manualen varken är för enkel eller för svår. En fin balansgång, där
hänsyn också måste tas till ovanstående resonemang om anpassning till en
bred målgrupp. Hon poängterar hur läsaren måste kunna hitta sitt eget spår i
manualen, för att använda den på det sätt som passar, vilket också stämmer
överens med teorin om att läsaren har olika mål och syften i olika
situationer. (Robinson 2009:23)
2.2.1 Text & tilltal
En manual är till för användaren. Den ska vara lätt att hitta i, bestå av
korrekt information, vara fullständig i sitt innehåll och enkel att förstå (Ask
2012:51). Manualen innehåller allt som oftast beskrivningar av processen
steg-för-steg. Det är viktigt för att läsaren ska hänga med i hur saker och
ting fungerar. Skriv på det sätt som läsaren ska utföra uppgifterna (Ask
2012:60).
Det är också viktigt med en tidig förståelse för helheten. Ask (2012:52)
beskriver det inledande syftet som viktigt för att producenten (i detta fall
jag) ska förstå om informationen som skapas är fullständig. Detsamma bör
rimligtvis också gälla för målgruppen i det här arbetet. De ska som bekant
instrueras i att publicera fullständig teknisk information på sitt område. En
sammanfattning i början av texten hjälper läsaren att förstå vilket syftet är
och på vilket sätt läsaren har nytta av att läsa vidare. Om läsaren dessutom
vet allt detta redan från början är det mer troligt att hen också fortsätter
läsningen, då nyttan har synliggjorts direkt.
För att därefter behålla läsaren är det viktigt med ett aktivt språk. Skriv i
presens för att visa tydligt att det är en uppgift som ska utföras och använd
enkla, direkta verb (Alred, Brusaw & Oliu 2011:334). Det gör det lättare för
läsaren att engagera sig i texten (Ask 2012:91). Var också den som tar
kommandot och förklara för läsaren hur den ska agera och varför (Ask
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2012:53). När uppgiften är utförd kan det vara lämpligt att indikera effekten
av det i texten, så att läsaren kan jämföra och bekräfta sitt utförande (Alred,
Brusaw & Oliu 2011:334). Se dessutom till att inte använda synonymer för
standardiserade begrepp. Försök att hela tiden uttrycka dig på samma sätt,
så att läsaren hänger med och förstår (Ask 2012:82).
2.2.2 Den visuella informationen
Karen Schriver (2013:387–390, i Johnson Eidola & Selber 2013) tar upp tre
viktiga punkter för att skapa teknisk information: att innehållet grupperas
retoriskt, att det organiseras visuellt och att relationerna däri tydligt ska
signaleras. För att användaren sedan ska förstå strukturen är det viktigt med
mönster i den visuella strukturen, som gör att innehållet framträder tydligare
(Ask 2012:53).
Den visuella informationen kan bidra till att användaren fokuserar på det
centrala i materialet (Ask 2012:77). Schriver (2013:390, i Johnson Eidola &
Selber 2013) tar också upp vikten av informationsdesignens inträde i den
tekniska informationen. Länge har de som studerar informationsdesign varit
övertygade om att utseendet påverkar om innehållet blir läst. Det visuella
blir antingen ett hinder eller en hjälp på traven och skapar omedelbara
åsikter om materialet i fråga.
Det är inte minst viktigt att komma ihåg hur minnet påverkas av det
visuella. Ett väl genomarbetat material kommer vi lättare att komma ihåg
och därmed ha större nytta av (Schriver 2013:389, i Johnson Eidola &
Selber 2013). Det gör i sin tur att vi upplever materialet som mindre
komplext, vilket lättar vårt sinne och gör oss mer självsäkra i vårt utförande
av uppgiften (Schriver 2013:390, i Johnson Eidola & Selber 2013).
Nu har vi två sätt att tillvarata informationen – dels textuellt, men också
visuellt. Det förutsätter naturligtvis att vi tilltalas av den visuella
informationen. Om den inte fungerar kan den alltså bli ett hinder för den
textuella. Det säger också något om hur viktig den är för att materialet ska
vara användbart för läsaren. (2013:389)
2.3 Läslighet, läsbarhet & läsvärde
Det är alltid viktigt att förhålla sig till särskilda begrepp om läsning när vi
arbetar med textuell information. Här finns framför allt tre centrala begrepp
som vi ska förhålla oss till. Läsligheten syftar på utförandet av materialet,
läsbarheten på ”funktionella aspekter av innehåll, utförande och kontext”
och läsvärdet handlar om hur användaren förhåller sig till innehållet.
(Pettersson 2003:396)
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2.3.1 Läslighet
Rune Pettersson summerar väl vad läsligheten står för i en text. Den står för
ytan – det som gör att vi kan och vill fortsätta läsa materialet. Läslighet
handlar om att typografi och layout ska formas efter mediet och
framställningen av materialet. På så sätt ger vi både text och bild god
läslighet. (Pettersson 2003:392)
”Läslighet är oberoende av om vi förstår eller inte förstår innehållet.”
Vårt mål är att fånga läsaren och få hen att läsa vidare. Ett material som är
estetiskt tilltalande har en större möjlighet att ta sig an och klara den
uppgiften. Valet av grafisk form sänder positiva eller negativa signaler till
mottagaren och fungerar som en bro till materialets innehåll. (Pettersson
2003:392)
2.3.2 Läsbarhet
Läsbarheten är ett mått på om innehållet och hur det framställs är
användaranpassat. Genom läsbarheten mäter vi förståelsen för innehållet i
både text, bild och form. Innehållet bör vara anpassat efter mottagarens
förväntningar, förutsättningar och förvärvade kunskaper. Den som skriver
texten måste relatera till läsarens läsprocess, för att möta de individuella
behoven och situationerna. En text som är läsbar är ofta skriven kort och
koncist. Den bör vara tydlig och precis. (Pettersson 2003:390 & Pettersson
2012:101–103)
Det finns ett antal riktlinjer att följa för god läsbarhet. Här är några av dem
(DuBay 2004:2):






Använd korta, enkla och vanliga ord
Var noga med grammatiken, interpunktionen och stavningen
Skriv enkla och aktiva meningar i presens
Påbörja instruktioner genom att skriva imperativt, vilket innebär att
du använder dig av ett aktivt verb
Använd enkla visuella instrument, som punktlistor eller numrerade
listor som guidar läsaren steg för steg – det gör informationen
visuellt tillgänglig

2.3.3 Läsvärde
En läsvärd text är värd att läsa för den enskilda läsaren. Med andra ord
varierar läsvärdet beroende på läsare och text, men det varierar också
beroende på situation. En text kan ena stunden vara läsvärd, för att i nästa
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stund inte vara det. Det handlar om vilket syfte läsaren har och vilken
inställning läsaren går in med. (Pettersson 2003:96)
2.4 Källkritik
En av mina källor (Diehl & Mikulecky) är publicerad redan 1981 och är
alltså drygt 30 år gammal. Med tanke på att ämnet informationsdesign är så
pass ungt och hur tekniken har utvecklats under samma period går det att
ifrågasätta källans aktualitet. Jag anser emellertid att den är lika aktuell nu
som då. Den behandlar principer om läsarens mål och syften, som
fortfarande fungerar som riktlinjer att förhålla sig till. Detsamma gäller
texten av Britt-Louise Gunnarsson i Melin & Langes ”Läsning” från 1989.
Även här fungerar texten som principer och riktlinjer att ta hänsyn till.
”Enkätboken” av Jan Trost (2007) är inte av den senaste upplagan (2012).
Den fanns inte att tillgå vid tillfället för examensarbetet. Jag bedömer ändå
att huvuddragen i boken bör vara desamma och att principerna för enkäter
stämmer väl överens med övrig litteratur på området.

16

3. Metod
Jag använde mig av två metoder i mitt arbete; en kvalitativ intervju med en
fokusgrupp och en kvantitativ webbenkät.
3.1 Kvalitativa metoder
Den kvalitativa metoden, i form av intervjuer, är tänkt att locka fram
intervjupersonens egna åsikter och känslor. Den går på djupet och vill förstå
och beskriva individens upplevelse (Holme & Solvang 1997:78). Den
kvalitativa intervjun baseras på att forskaren förhåller sig nära till
intervjupersonen och dennes perspektiv (Holme & Solvang 1997:92) och
kan påminna om ett vanligt samtal. Därmed kan den också ingjuta en
vardaglig trygghet hos intervjupersonen. Hen får chansen att påverka
samtalets resultat utefter de förutsättningar som forskaren har presenterat
och är alltså inte styrd av samma ramar som erbjuds av den kvantitativa
intervjun. (Holme & Solvang 1997:99)
Kvalitativa intervjuer kan både vara öppna och stängda. De kännetecknas
vanligtvis av hög strukturering och låg standardisering (Trost 2010:41).
Gillham (2008:103) är inne på samma linje när han beskriver den
halvstrukturerade intervjun som ”den kanske viktigaste typen av
forskningsintervju”. Han menar att den rymmer en god balans av struktur
och flexibilitet och det var enligt den principen jag ville arbeta.
3.1.1 Fokusgrupper
En fokusgrupp är utvald för att representera målgruppen. Fokusintervjun har
den fördelen att respondenterna kan interagera med varandra och på så sätt
utveckla sina svar till moderatorn (Wibeck 2010:22), som i sin tur styr
intervjun i rätt riktning när så krävs (Wibeck 2010:11). Även om en
fokusgrupp är tänkt att fokusera på ett visst ämne, valt av moderatorn,
fungerar den som bäst när diskussionen är tillåtande. Moderatorn får stå i
beredskap för att styra upp diskussionen i de fall den drar åt fel håll.
(Wibeck 2010:58)
Fokusgruppen kan bidra i diskussioner om engagemang och motivation. I
dialogen dem emellan kan moderatorn jämföra och värdera svaren från
respondenterna, om hur de säger sig handla i arbetssituationen (Wibeck
2010:52). För att förstå motivationsfaktorerna är det viktigt att förstå
målgruppen. Kvalitativa intervjuer lämpar sig väl för det ändamålet.
”Om vi ska kunna förstå den situation som individer, grupper eller
organisationer befinner sig i så måste vi försöka komma dem inpå livet.”
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Det skriver Holme och Solvang (1997:92) när de citerar Lofland (1971).
Den kvalitativa studien lämpar sig väl då vi önskar förstå hur målgruppen
resonerar, agerar och reagerar (Trost 2010:32).
3.1.2 Urval i fokusgruppen
Fokusgruppen bestod av delar av målgruppen från Telia. Totalt deltog sju
personer vid intervjutillfället. Urvalet bestämdes av de som kunde tänka sig
att ställa upp och var jämnt fördelat mellan män och kvinnor – fyra kvinnor
och tre män – i olika åldrar.
3.1.3 Genomförande
Intervjun genomfördes tillsammans med min klasskamrat Maria Lagerkvist,
som också gjorde sitt examensarbete hos Telia. Vi delade upp intervjun
genom att först gå igenom ett antal gemensamma frågor. De behandlade
intervjupersonernas arbetsroll och deras arbetsvardag. Därefter ställde vi
våra individuella frågor till målgruppen.
Vi samlade fokusgruppen hos Telia i Farsta och genomförde intervjun i ett
av konferensrummen. Fyra personer var på plats och tre fanns med per
telefon, vilket förstås inte var optimalt för intervjun. Det är alltid lättare att
diskutera med varandra om samtliga finns på plats. Totalt fick vi en timme
på oss att intervjua fokusgruppen, för mer tid fanns inte att tillgå. Det gjorde
det svårt att initiera längre diskussioner och gjorde att vi fick fokusera på de
viktigaste frågorna. Diskussionerna blev därför relativt ytliga.
3.1.4 Resultat
Syftet var att få svar på hur produktägarna använder lathundar och vad som
krävs för att den ska fylla sitt syfte. I första hand ville jag veta om de
använder lathundar i sitt arbete på företaget – och i andra hand ville jag veta
deras erfarenheter från andra sammanhang.
Det visade sig att de sällan använder lathundar i sina uppgifter, utan hellre
provar att utföra uppgiften på egen hand eller frågar en arbetskamrat.
”Lathunden använder jag efteråt, när det gått fel”, sa en av de intervjuade.
”Den använder jag bara när jag måste”, sa en annan.
Det blir alltså en utmaning för Telia att få dem att se nyttan med lathunden i
framtiden, men det är en fråga som jag har avgränsat mig från i mitt projekt.
Mitt fokus är att göra lathunden så lättläst och tillgänglig som möjligt, inte
att få målgruppen att använda lathunden.
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Därför ställde jag mer övergripande frågor om läsningen av lathundar och
utformningen av sådana. Då blev svaren mer relevanta. Bland annat frågade
jag om syftet med läsningen av lathundar eller liknande produkter – om det
är att lära sig innehållet grundligt, för specifika uppgifter eller för en
övergripande förståelse av innehållet.
Svaren var samstämmiga, när gruppen konstaterade att lathunden framför
allt fyller sitt syfte då den används till enskilda uppgifter – som ett slags
uppslagsverk.
”Det ska gå att hitta snabbt i innehållsförteckningen. Lathunden är inget
jag läser från pärm till pärm. När det finns ett konkret behov ska det vara
lätt att hitta. Om något är nytt vill jag ha detaljerna”, sa en av de
intervjuade.
”När jag letar efter något speciellt ska jag få den hjälp jag behöver för att
hitta det”, sa en annan.
Utefter mina teorier nämns framför allt tre olika behov: läsa för att göra, för
att lära sig eller för att få en övergripande förståelse. En fullständig lathund
ska uppfylla samtliga behov. Inte minst ska den finnas till hands för den
ovane användaren. Företaget kommer ju vid någon punkt att anställa nya
personer som ska använda systemet.
Här gav en av de intervjuade ett bra exempel:
”Avsaknaden av en lathund kan bli ett problem när jag är borta. Då måste
någon annan hoppa in i stället för mig och publicera saker”, sa hen.
Lathunden är ett nödvändigt ont – det sammanfattar intervjun på ett bra sätt.
Den måste finnas hos företaget när behovet väl uppstår. De anställda måste
ha en lathund att vända sig till när de letar efter svaret på en fråga eller när
något har gått fel.
Jag fick också svar på frågor om struktur och utformning av lathundar:
”Enkelhet och tydlighet. Det ska vara så lite text som möjligt, för att man
ska ta till sig det som står. Övertydlighet, informativa rubriker och max tre
rader text”, sa en av de intervjuade.
”Det är viktigt med bilder och pilar”, sa en annan.
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Dessutom var jag nyfiken på om de hellre läser text på skärm eller om de
skriver ut. En av de intervjuade reflekterade över att ”Telia ska vara ett
mobilt företag” och därmed använda digitala produkter i stället för tryckta.
De medgav dock att de föredrog att skriva ut längre texter.
”För mycket text är besvärligt att läsa på skärmen”, sa en av de
intervjuade.
”Jag läser på skärm till att börja med. Om jag vet att jag behöver läsa det
igen så skriver jag ut det”, sa en annan.
”Om det är längre än 25 sidor så skriver jag ut det”, sa en tredje.
Sammanfattningsvis bekräftade intervjun med fokusgruppen mycket av det
som jag har läst i teorin. Snabb navigering är viktigt, liksom en tydlig och
luftig struktur. Fokusgruppen använder, inte helt oväntat, lathundar endast i
nödfall. Ett av problemen med projektet är att personer med olika
erfarenheter av webbpublicering ska kunna använda det nya systemet.
Därför krävs en lathund som de kan vända sig till, när de behöver det.
3.2 Kvantitativa metoder
En kvantitativ studie kommer väl till pass när vi vill veta just kvantiteten av
vissa företeelser, må det vara mängd, vanor eller tid (Trost 2007:23). Det
finns några nyckelord som väl beskriver syftet och genomförandet av den
kvantitativa metoden. De kan sammanfattas enligt följande (Holme &
Solvang 1997:78):







Precision
Bredd
Systematik
Struktur
Genomsnitt
Låsta svar

När vi vill se mönster och strukturer i det insamlade materialet är
kvantitativa metoder att föredra (Eggeby & Söderberg 1999:20). De kan
mäta svaren i siffror (Eliasson 2006:30) och mäter svaren på bredden för att
studera snittet av gruppens upplevda verklighet och attityder (Eliasson
2006:31). En kvantitativ studie kan också berätta om resultaten på ett
överskådligt sätt för sina mottagare (Eggeby & Söderberg 1999:20).
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3.2.1 Enkätundersökningar
Kvantitativa studier kan genomföras på flera sätt. Enkäter och intervjuer är
de två vanligaste undersökningsmetoderna (Eliasson 2006:28). Jag har valt
den digitala enkäten. Det kallas att göra en postenkät, där varje individ
svarar enskilt på frågorna (Trost 2007:10).
Det som främst utmärker en kvantitativ metod är strukturen, som i det här
fallet också gestaltar sig i en skarp standardisering – alltså i vilken mån
frågorna är desamma till samtliga mottagare. Om frågorna inte är
standardiserade blir svaren svåra att jämföra, vilket försvårar möjligheten
till slutsatser i arbetet. En standardiserad metod saknar tydlig variation och
bemöter samtliga mottagare med samma medel. (Trost 2007:59–60)
Låsta svarsalternativ är ett kännetecken för en enkät. Det underlättar
forskarens vidare arbete med svaren och försäkrar, mer eller mindre, att
mottagaren svarar så som den bör (Eliasson 2006:37). En svårighet kan
emellertid vara att det är forskaren som har skapat frågorna. Det är alltså
viktigt att forskaren har en förståelse även för hur andra tänker i andra
situationer än forskarens egen (Trost 2007:78).
3.2.3 Att skapa enkäten
Det finns några saker som bör beaktas när frågorna konstrueras. Dels vikten
av att ha teorin i bakhuvudet (Eliasson 2006:36), men inte minst att en fråga
ska vara just en fråga och inte fler än så (Trost 2007:82). Det är lätt att ställa
två frågor i en och samma.
Språket bör vara konsekvent genom texten (Trost 2007:88). Var noga med
att skriva enkla och tydliga frågor, för att hela målgruppen ska ha en chans
att förstå. Då är chansen större att svaren är tillförlitliga, eftersom risken för
missförstånd är mindre (Trost 2007:65). Ett aktivt och begripligt språk gör
också att målgruppen blir mer benägen att svara på enkäten (Holme &
Solvang 1997:173). Frågorna i enkäten bör, liksom orden, vara enkla att
förstå (Trost 2007:91). Välj heller inte för många frågor. Om enkäten är för
omfattande riskerar forskaren att få alltför få svar av de tillfrågade (Holme
& Solvang 1997:174).
3.2.4 Genomförande
Jag valde en digital enkät för att det är ett smidigt sätt att nå varje mottagare
på i stället för att, exempelvis, genomföra enkätintervjuer från person till
person. Enkäten skickades via mejl, genom min kontaktperson Emilia
Gillström, till målgruppen. Förhoppningen var en högre svarsfrekvens om
Emilia var den som stod som avsändare.
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Enkäten fanns med som en länk till Google Docs. Det är ett lämpligt
verktyg för enkäter av den här typen. Google Docs har ett analysverktyg
som skapar tabeller och grafer för att enklare kunna överblicka resultaten av
enkäten. Dessutom finns möjlighet för mer öppna frågor, vilket också var en
möjlighet som jag tog vara på. Min tanke var att de tillfrågade också skulle
få chansen att säga sin egen mening om den framtida lathunden, utöver de
kvantitativa frågorna. Därmed kan enkäten räknas som semistrukturerad,
tack vare de olika typer av frågor som ställdes. Enkäten är emellertid fortsatt
standardiserad.
3.2.5 Resultat
Enkäten skickades till totalt 43 personer. 25 personer valde att svara på den,
vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent. Åldern på de tillfrågade varierade
mellan 29 och 57 år, snittåldern var 41,58 år och de tillfrågade hade i snitt
jobbat på Telia i 12,73 år (mellan 0,5 och 37 år).

De som svarade på enkäten var, som ni ser, övervägande kvinnor (totalt 76
procent av de tillfrågade). På frågorna som sammanfattas på följande sidor
fick de som svarade fem alternativ, på en skala 1 till 5. Google Docs tillät
mig som användare att döpa alternativ 1 och alternativ 5. Svaren däremellan
är alltså en glidande skala. Vad svarsalternativen 1 och 5 står för visar jag i
samband med varje ny fråga.
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1: Inte alls van
5: Mycket van
Målgruppen är mycket vana datoranvändare. Hela 64 procent har valt
alternativ 5, vilket indikerar just detta. Övriga har valt alternativ 4 och är
alltså vana datoranvändare.

1: Inte alls van
5: Mycket van
Målgruppen kommer att arbeta ännu närmare Produktguiden framöver.
Redan i dag får de betecknas som ganska vana användare. 36 procent har
valt alternativ 5 (mycket van), medan 24 procent har valt alternativ 4 och 32
procent har valt alternativ 3.

1: Inte alls van
5: Mycket van
Framöver ska målgruppen arbeta mer aktivt med webbpublicering. I dag
mejlar de ju som bekant innehållet till redaktörerna, fram och åter. Av de
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tillfrågade svarade 40 procent alternativ 2 – de är med andra ord inte särskilt
vana vid webbpublicering. 20 procent var inte alls vana (alternativ 1),
medan 28 procent (alternativ 4) kände sig vana vid att arbeta med
webbpublicering.

1: Inte alls bekväm
5: Mycket bekväm
Nära på majoriteten av de tillfrågade, 48 procent, säger sig vara mycket
bekväma (alternativ 5) inför att använda nya system och utföra nya
uppgifter på datorn. 20 procent svarade alternativ 4 och 32 procent svarade
alternativ 3. Med andra ord är målgruppen inte rädd för att prova nya saker i
sitt arbete.

1: Aldrig
5: Alltid
Vad gäller benägenheten att använda lathundar vid inlärning av nya system
varierade målgruppens svar. 36 procent svarade alternativ 3, vilket innebär
att de ibland kan använda sig av en lathund. 28 procent svarade alternativ 2
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och använder alltså lathunden sällan. 20 procent använder lathunden ofta
(alternativ 4), medan 12 procent använder den mycket ofta (alternativ 5).

1: Inte alls viktigt
5: Mycket viktigt
De flesta tycker att företaget bör ha tillgång till en manual eller en lathund
för nya system. 36 procent svarade alternativ 5, 28 procent svarade
alternativ 4, 24 procent svarade alternativ 3 och 12 procent svarade
alternativ 2. Ingen av de tillfrågade svarade alternativ 1, vilket innebär att
samtliga tillfrågade ser någon slags nytta med en manual eller en lathund för
nya system i företaget.

Frågan om digital eller tryckt publicering är naturligtvis högaktuell. Dels
med tanke på den digitala revolutionen, men också ur miljösynpunkt. Därför
var det intressant att fråga målgruppen om vad de föredrog. Det visade sig
att 88 procent föredrog att läsa en lathund på digitalt på webben, medan
resterande 12 procent hellre skulle läsa den utskriven på papper.
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Nästan samtliga (88 procent) läser en lathund för att lösa enskilda uppgifter
och problem som uppstår på vägen. Bara 4 procent läser lathunden för att
lära sig grundligt hur systemet fungerar, medan 8 procent läser den för att få
en överblick av innehållet i själva lathunden.

Efter svaren på föregående fråga ter sig dessa svar än mer logiska: 92
procent läser lathunden samtidigt som de arbetar med systemet. 4 procent
läser den i förväg, medan 4 procent aldrig läser den över huvud taget.
De tillfrågade fick också svara på tre mer öppna frågor. Här kommer dessa
frågor och en sammanfattning av svaren. Samtliga svar finns i Bilaga 3.
Vad får dig att läsa en lathund?
Genomgående drag för en bra lathund är enligt målgruppen följande:
Den ska vara lätt och överskådlig att hitta i, för att snabbt kunna hitta svar
på en enskild uppgift som behöver utföras. Lathunden används alltså oftast
när den som ska utföra en uppgift inte finner någon annan utväg, vilket
också bekräftas av svaren på frågan ”Varför använder du en lathund?”.
Enligt vissa ses lathunden som ett nödvändigt ont, men av de allra flesta
som ett viktigt redskap att vända sig till när problem tillstöter i arbetet. Ett
par av de tillfrågade använder lathunden om systemet som de arbetar i är
osmidigt för användaren och inte instruerar sig själv.
Tydligheten som efterfrågas kan exemplifieras i följande:
Lathunden ska beskriva utförandet – och inte systemet. Det får gärna finnas
bilder eller skärmdumpar som guidar läsaren genom arbetet. Att lathunden
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är beskrivande och lättförståelig, kort och koncis och pedagogiskt nämns av
målgruppen som viktiga punkter att beakta.
Vad får dig att INTE läsa en lathund?
Här blir svaren, delvis, de motsatta jämfört med förra frågan. En lathund
som är svår att söka och hitta i och som inte går att smidigt navigera sig
fram i läses inte gärna. En alltför tjock lathund, med en stor mängd text, är
heller inte populär. Den får inte vara för detaljerad. En del ur målgruppen
testar gärna systemet på egen hand först och genomgår gärna en utbildning i
systemet, om företaget har någon att erbjuda. Som jag nämnde i den förra
frågan gör ett självinstruerande system eller förhandskunskaper om systemet
att lathunden blir mindre intressant för målgruppen.
Vilken information tycker du är speciellt viktig i en lathund?
Struktur sammanfattar på ett bra sätt vad målgruppen söker i en lathund.
Steg-för-steg-instruktioner i punktform uppskattas av målgruppen, som
också gärna ser en tydlig och informativ innehållsförteckning. Det skulle
uppfylla deras mål att snabbt kunna leta upp svaret på den fråga de har, till
den uppgift de ska utföra. Några tar också upp vikten av skärmdumpar och
bilder, för att bättre tillfredsställa det visuella behovet. Enkelhet och
lösningsorientering är två nyckelord.
3.3 Metodkritik
Intervjun med fokusgruppen begränsades av tiden som vi fick till vårt
förfogande, men också av hur intervjusituationen blev. Enskilda intervjuer
med fokusgruppen hade kunnat vara bättre. Vid en kort intervju med en
fokusgrupp blir det svårt att fokusera djupare på vad varje person har att
säga, för att få längre resonemang om problemställningen.
I samma andetag bör jag också fråga mig vad längre intervjuer hade
resulterat i. För faktum är att målgruppen inte var särskilt insatt i varken
system eller lathund, samtidigt som min egen situation vid tillfället för
intervjun inte var den optimala. Arbetet var fortfarande i sin linda. Intervjun
hade kunnat rendera ett bättre resultat om den hade genomförts senare, men
det var ingen praktisk möjlighet. Att intervjun genomfördes på plats tror jag
inte var ett problem för resultatet, då jag och Maria Lagerkvist fick sitta
själva med fokusgruppen, utan att Emilia Gillström eller någon annan från
Telia deltog i samtalet. Det som emellertid kan ha påverkat utfallet är att tre
personer enkom fanns med per telefon. Dialogen och kvaliteten på svaren
hade möjligen kunnat bli bättre om de i stället hade varit på plats.
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Jag såg däremot ett syfte i att fokusgruppen fick ge sina direkta och
personliga reflektioner inför arbetet med lathunden och framföra sina
önskemål. Min slutsats blev därför att en kortare intervju ändå gav
tillräckligt med information, om den kombinerades med en kvantitativ
undersökning. Därför genomförde jag den digitala enkäten med en större del
av målgruppen. Resultatet blev omfattande och erbjöd en bättre uppfattning
om vilka målgruppen är och vad de önskar av teknisk kommunikation i
form av en lathund.
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4. Gestaltning
4.1 Förutsättningar
Det var på förhand bestämt, genom samarbetet med Telia, att arbetet skulle
resultera i en lathund som ska instruera om och tillgängliggöra nya
Produktguiden för Telias berörda personal. Nya Produktguiden kommer att
vara ett så kallat CMS-system (Content Management System = system som
hanterar innehåll) från leverantören Magnolia.
Med anledning av att materialet inte finns i dag måste jag ta hänsyn till en
målgrupp som är ovan både vid arbetssätt, system och lathund. Det är
således viktigt att bemöta dem på rätt sätt i lathunden som ska produceras.
Målgruppen är emellertid mycket vana datoranvändare. Det eliminerar ett
möjligt hinder. De är dock inte lika vana vid webbpublicering, vilket
ytterligare bekräftar tesen om vikten av rätt bemötande. Lathunden ska
fånga målgruppens intresse, tala direkt till densamma och vara tydlig i sin
ansats. Eftersom målgruppen anser att lathunden är ett nödvändigt ont är
navigeringen central i arbetet.
4.2 Genomgång av systemet
Telia kommer att använda sig av ett PIM-system när förändringsarbetet är
färdigt, men har än så länge inte tillgång till systemet. Därför utgick jag från
en generell demoversion av CMS-systemet Magnolia. Innan jag påbörjade
min designprocess krävdes en genomgång av systemet. Jag behövde se
innehållet och förstå hur det fungerar, för att därigenom kommunicera det
till målgruppen. Rikard Ask skriver om just detta, när han konstaterar att
syftet kan tydliggöras genom att prova produkten på egen hand (Ask
2012:52). Och faktum är att systemet inte var alldeles lätt att förstå sig på.
Alltmedan många CMS-system redigerar innehållet från ett verktyg gör
Magnolia arbetet från två ställen. Arbetet inleds i administrationsverktyget
AdminCentral och fortsätter genom att hemsidan – den som syns utåt –
tillfogas ett verktyg för att redigera innehållet. Därifrån fyller användaren på
nyheter med text och bild. Innehållet redigeras alltså delvis direkt där det
publiceras, men arbetet utgår från AdminCentral.
4.3 Digital publicering
En manual används ofta för att leta nyckelord och göra nedslag i. Därför
trodde jag att fler i målgruppen skulle föredra en tryckt lathund, som är
enkel att bläddra i och som alltid finns tillhands i fysiskt tillstånd. Men
resultatet blev överraskande motsägande. Den absoluta majoriteten sade sig
föredra en digital variant av lathunden. Hela 88 procent ville läsa lathunden
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på datorskärmen. Det talar sitt tydliga språk – och visar att den digitala
revolutionen tar överhanden i allt fler sammanhang.
Det faktum att det digitala prioriteras är dessutom bra ur miljösynpunkt, då
det minskar förbrukningen av papper. Inte minst är det viktigt för Telia, om
de som företag vill vara miljömedvetna. Ännu en fördel är att det blir lättare
att hålla materialet uppdaterat, i stället för att dela ut nya versioner av
tryckta lathundar så fort viktiga ändringar sker.
4.4 Designprocessen
4.4.1 Struktur av innehållet
När genomgången var avklarad var nästa steg strukturen. Jag samlade och
sorterade informationen som behövdes i lathunden, delvis utifrån CMSsystemet, och kom fram till följande punkter:







Logga in och logga ut
Skapa redigera och radera nyheter
Skapa, redigera och radera dokument
Skapa, redigera och radera bilder
Navigering på sidan
Introduktion till systemet och lathunden

I en lathund är det viktigt med raka och tydliga instruktioner (Ask 2012:41).
Målgruppen efterfrågade just detta, exempelvis genom enkla punktlistor.
Det var en viktig del av innehållet och något som behövde finnas med. På så
sätt blir instruktionerna enklare att förstå och det blir lättare att göra korta
nedslag i texten.
Dessutom valde jag att skriva inledande texter som sammanfattar innehållet
och nyttan med lathunden och CMS-systemet. Det underlättar läsarens
förståelse för det som komma skall och fungerar som en välkomnande
ingång i läsningen. Tack vare inledningen blir tröskeln för det övriga
materialet mindre att kliva över. Det sammanfaller väl med målgruppens
tankar och motivationsfaktorer för att läsa lathundar och ökar läsvärdet för
en produkt som är ny. Det understöds dessutom av teorierna om läsarens
mål och syften samt den om teknisk kommunikation.
Jag delade in texten i fyra avsnitt. Den första behandlade inledningen, den
andra inloggningen till systemet, den tredje arbetet med nyheterna och den
fjärde instruerade hanteringen av dokumenten och bilderna. Därefter
sorterade jag materialet i prioriteringsordning, enligt den mest logiska
ordningsföljden. Det gav följande resultat:
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Inledning
Inloggning
Nyheter
Bilder & dokument

På detta sätt introduceras användaren steg-för-steg till materialet och
riskerar inte att förvirra sig. Delen om bilder och dokument är sammansatt
eftersom hanteringen fungerar på liknande sätt för både bilder och
dokument, men också för att de hanteras från samma ställe i systemet. Varje
del är upplagd på ett liknande sätt, för att skapa logik hos mottagaren.
Exempelvis är tågordningen ”skapa, redigera, radera” vad gäller nyheter,
bilder och dokument.
4.4.2 Avgränsning av innehållet
Det viktigaste är att användaren får en förståelse för systemet och kan
använda de centrala funktionerna. Dessutom är det ett måste att våga ta
beslut även vad gäller innehållet i gestaltningen. Hur detaljerad ska jag
egentligen vara? Faktum är att delar av målgruppen påpekade vikten av
lathundar som inte är alltför detaljerade. Alltför mycket information kan
göra det svårare att navigera i lathunden och dessutom göra att det som är
viktigt att veta inte står lika mycket i centrum (Ask 2012:53).
Att våga ta beslut och avgränsa sig är därtill en viktig del i min
arbetsprocess. Det var också en anledning till att jag koncentrerade mig på
delar av innehållet – de delar som jag bedömde vara de viktigaste i
sammanhanget. Jag ville, inte minst, lägga vikt vid att skapa ett fungerande
språk, talande bild och form och en tillgänglig produkt för målgruppen. Med
andra ord en typ av mall som faller Telia till nytta även i framtiden.
4.4.3 Grafiska riktlinjer
Vid gestaltningen av lathunden krävdes att jag tog hänsyn till en del grafiska
riktlinjer från Telia. Här är dessa i en sammanfattning:








Typsnitt: Arial, men också Pragmatica och i vissa fall Verdana
Teckengrad i brödtext: 11 pt
Teckengrad i rubriker: 13 pt och uppåt
Tonplattor i Telias lila nyans eller i vitt, beroende på placering
Loggan längst ner till höger på förstasidan
Loggan längst upp till vänster på resterande sidor
Bild på person, på framsidan
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Utöver detta fick jag bilder från Telia till förstasidan. Där har Telia alltid
bilder på människor, för att fånga läsarens intresse och vara mer personlig.
Riktlinjer för loggan har applicerats som de ska i lathunden, alltmedan
tonplattorna inte behövdes på förstasidan. Det berodde på att bildens storlek
ledde till luft och vita ytor runt om. Därför skrevs texten på förstasidan med
lila färg mot vit bakgrund. Bilden, som innehåller tre personer, lämpar sig
därutöver väl för syftet att välkomna läsaren in i lathunden. Personerna på
bilden underlättar för läsaren att identifiera sig med uppgiften.
4.4.4 Typografi
Jag använde mig av Arial i hela lathunden, för brödtexten och för samtliga
rubriker. Arial är en linjär som är lätt att läsa på skärm, tack vare att den
saknar seriffer. Brödtexten skrevs med 11 punkter, enligt Telias grafiska
riktlinjer. Eftersom rubrikerna sattes i tre nivåer har jag ökat teckengraden,
jämfört med de 13 punkter som Telia utgår från. Rubrikerna skrevs i 36, 20
respektive 16 punkter, för att de tydligt ska kunna läsas av när lathunden
används. Samtliga rubriker skrevs i fet stil. Därmed har jag anammat så väl
styrke- som storlekskontrast i rubrikerna (Bergström 2009:232).
4.4.5 Korta rader – och korta stycken
Radlängden påverkar textens läsbarhet (Bergström 2009:134). På webben
bör textens radlängd dessutom vara kortare än i tryckt material. Alltmedan
55–65 tecken rekommenderas i tryck (Hellmark 2000:31) skriver Bergström
(2009:134) att 35–45 tecken bör gälla på webb. Hellmark, i sin tur, menar
att raderna heller inte bör vara kortare än just 35–45 tecken. Radlängden bör
också anpassas efter medium, för att förbättra läsrytmen och förenkla för
läsaren att hänga med i texten (Hellmark 2000:31). Det anser jag är särskilt
viktigt i en lathund som används till ett nytt system. Läsaren bör på ett lätt
och smidigt sätt ledas genom texten.
Jag valde att ha rader med omkring 40–45 tecken, vilket alltså motsvarar
siffrorna från resonemanget ovan. För att uppnå detta delade jag in
lathunden i två spalter, där texten skulle rymmas i den vänstra. För att ännu
bättre avgränsa spalterna valde jag att marginaljustera texten, för att skapa
en tydligare mittlinje. Den högra spalten vigdes åt bilder av mindre storlek.
Då vet läsaren hela tiden var hen ska leta efter texten.
Utöver detta såg jag till att skriva texten i korta stycken, inte minst för att
det var något som målgruppen önskade. Jag har i möjligaste mån gått efter
riktlinjen att varje stycke ska vara maximalt tre rader. Här går det att
förhålla sig till tanken om att en mening ska innehålla en tanke och att ett
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stycke ska innehålla ett slags budskap (Bergström 2009:148). Dessutom lät
jag bryta varje stycke med en blankrad för att sätta en tydlig slutpunkt och
skapa luft i texten. I texter om teknik, som kan tänkas vara svårare för
läsaren, kan det vara en god idé. Dessutom är det vanligt att webbtexter
markerar nytt stycke med blankrad – och den här lathunden är tänkt att
publiceras digitalt (Bergström 2009:139).
4.4.6 Rubriker & rubriknivåer
Som jag har varit inne på är ett av lathundens viktigaste syften att fungera
som en uppslagsbok. Rubrikerna ska vägleda läsaren rätt. (Ask 2012:58)
Lathunden har tre olika rubriknivåer, vilket går hand i hand med
rekommendationerna från så väl Hellmark (2000:83) som Ask (2012:59).
De konstaterar att fler nivåer än så gör det svårt att få grepp om strukturen
och försämrar överblicken för läsaren.
Lathunden har olika typer av rubriker. Kapitelrubrikerna beskriver i ett eller
ett par ord vilket ämne som kapitlet kommer behandla, som ”Inledning”
eller ”Nyheter”. Bland underrubrikerna finns den mer beskrivande, som
”Det här är Produktguiden”, den mer förklarande och uppmanande ”Därför
ska du använda systemet” och den instruerande ”Logga in i AdminCentral”.
4.4.7 Konsekvens i text & bild
Ett mål är att läsaren ska känna sig trygg i materialet och förstå hur saker
och ting fungerar och hänger ihop. Då är det viktigt att vara konsekvent.
Uttrycket bör vara detsamma rakt igenom lathunden, särskilt när samma typ
av information förmedlas på flera olika ställen. I en lathund är det särskilt
viktigt att vara noggrann, då instruktioner inte får missuppfattas av läsaren.
Konsekvens är dessutom ett sätt att repetera information och begrepp. Om
jag uttrycker mig på samma sätt hela tiden är det större chans att mottagaren
förstår vad jag menar. Ett exempel från lathunden är instruktionen att du kan
utföra en uppgift på två olika sätt. Då har jag lagt upp texten och bilderna på
samma sätt på samtliga ställen och dessutom formulerat mig på samma sätt.
Precis som att tekniska termer och begrepp bör standardiseras (Ask
2012:82), är det min uppfattning att detsamma bör gälla det övriga språket.
Det underlättar användarens förståelse och gör så att samma typ av
information kan hittas på flera ställen i lathunden. På så sätt kan användaren
repetera och lättare lära sig hur systemet principiellt fungerar.
Jag har dessutom låtit introducera delarna i systemet med en typ av
helhetsbilder i lathunden. Dels för att skapa ett mönster i den grafiska
formen, men framför allt för att direkt ge mottagaren en bild av det som
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komma skall. Introduktionen fyller ett liknande syfte som inledningens
texter i lathunden och skapar en förförståelse.
4.4.8 Aktivt, engagerat & direkt språk
Målgruppen ansåg sig vara bekväma inför nya uppgifter, vilket borgar för
ett visst engagemang när de börjar arbeta med det nya CMS-systemet. Dock
är de inte lika benägna att läsa lathundar och manualer, förutom när något
har gått fel eller när de har glömt bort hur någonting fungerar. Till en början
provar de helst på egen hand eller frågar någon annan om hjälp. Lathunden
beskrivs gärna som ”ett nödvändigt ont”.
En lathund som är trevligare att läsa, jämfört med klassisk teknisk
kommunikation, och som tar hänsyn till och vänder sig direkt till
användaren bör kunna uppfattas på ett mer positivt sätt. Det är viktigt att
engagera läsarna och välkomna dem in i texten, i lathunden och i systemet
som de ska arbeta med. Om innehållet därtill är relevant och intressant för
läsaren ökar textens läsvärde (Pettersson 2003:267).
Därför har jag skrivit så väl engagerande som aktivt och direkt. Genom att
skriva i presens uppfyller texten just dessa syften (Ask 2012:91). Texten är
också skriven ur användarens eget perspektiv. Då blir det lättare att
visualisera den uppgift som ligger framför en. Detta uppnås av ovanstående
och genom att min text berättar för användarna vad de ska göra och hur de
ska göra det (Ask 2012:53).
Jag har skrivit lathunden med ett du-tilltal för att fånga in läsaren. Språket
och tonen är lagd på en nivå som gör att nybörjaren bör känna sig bekväm i
materialet. Förutom relevanta tekniska formuleringar, som hör till systemet,
har jag undvikit svåra termer och begrepp. Texten förklarar därtill direkt för
läsaren den tänkta nyttan med Produktguiden, både för läsaren själv och för
redaktörerna som ska jobba vidare i nästa steg.
Det brukar sägas att webbtext läses ungefär 25 procent långsammare än text
på papper (Bergström 2009:148). Därför är det förstås viktigt att inte
försvåra texten med onödigt långa meningar och svåra formuleringar. Ett
kortfattat språk är ofta att föredra. Men samtidigt får inte rytmen i texten gå
förlorad, vilket gör att variationen i språket är viktig. I längre stycken har
jag blandat kortare och längre meningar för att växla tempo – och
därigenom öka läsarens intresse (Bergström 2009:145).
4.4.9 Punktlistor
För målgruppen är det viktigt med enkla och tydliga instruktioner om hur de
ska gå tillväga i sitt arbete med systemet. Ett sätt att möta det behovet är att
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använda sig av punktlistor – ett vanligt grepp inom teknisk kommunikation.
Punktlistorna bidrar till att lyfta fram viktig information och förtydligar
svåra partier av texten (Språkrådet 2008:30). Det var också något som
målgruppen specifikt efterfrågade. När texten i lathunden är direkt
instruerande är den skriven i punktform, för att användaren steg för steg ska
förstå uppgiften. Det här greppet skapar också en bättre översikt när läsaren
ska navigera i lathunden.
4.4.10 Skärmdumpar
För att visualisera systemet för målgruppen har jag använt mig av
skärmdumpar från systemets administrationsverktyg och hemsida. Det är ett
sätt att skriva instruktionerna ur användarens eget perspektiv, precis som jag
gjorde språkligt (Ask 2012:53).
I syfte att låta användaren se hur systemets olika delar ser ut har jag placerat
större skärmdumpar där behovet finns. Det gäller exempelvis i
presentationen av AdminCentral och när användaren går från AdminCentral
till Produktguidens vanliga hemsida, där användaren ska redigera nyheter.
Lathunden är som bekant uppdelad i två spalter. Till vänster finns texten
och till höger de mindre skärmdumparna. De större tar upp stora delar av
eller hela lathundens bredd, för att de ska bli så tydliga som möjligt att läsa
av och relatera till systemet. För att lyfta fram skärmdumparna, och göra
dem självständiga från textmaterialet, har jag valt att ge dem en tjockare grå
kantlinje. Skillnaden blev markant, då skärmdumparna dessförinnan flöt
samman med texten. Kantlinjerna ramade in dem enligt slutenhetens lag och
avgränsade dem från texten (Bergström 2009:231). Det underlättar för
läsaren att förstå hur skärmdumparna hänger ihop med texten (Bergström
2009:201). Resultatet blir en förbättrad struktur (Bergström 2009:231).
4.5 Utkast
På nästkommande sidor presenterar jag mitt utkast. Det är producerat
som en PDF i A4-format, där endast en sida visas åt gången. Det gör det
enkelt för användaren att samtidigt se programmet på skärmen, för att
lättare lära sig hur systemet fungerar med lathundens hjälp.
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4.6 Utprovning
För att prova utkastet på målgruppen genomfördes en webbenkät, likt den
kvantitativa
undersökningen
i
metodavsnittet.
Att
genomföra
användbarhetstester på plats hade inte fungerat tidsmässigt för målgruppen,
varför en webbenkät var mer effektiv och lämplig. De som deltog i
utprovningen var ett urval från de personer som tidigare hade deltagit i den
kvantitativa webbenkäten. Totalt hade 13 av 43 personer tackat ja till att
svara på utprovningen, medan det i slutändan var sju personer som faktiskt
svarade – trots att svarstiden hade förlängts med två dagar.
4.6.1 Webbenkät
Webbenkäten utformades på ungefär samma sätt som den tidigare
kvantitativa undersökningen. Skillnaden var att frågorna besvarades med
fritextsvar. Frågorna kan anses ha varit standardiserade för målgruppen,
vilket innebär att jag mötte varje respondent på samma sätt (Trost 2007:59–
60). Varje respondent gav sedan ett individuellt (öppet) svar på varje fråga.
Utprovningen blev alltså både kvalitativ och kvantitativ. För att få reda på
hur målgruppen generellt upplever lathunden krävs en kvantitativ ansats
(Eliasson 2006:31).
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Frågorna är utformade efter problemformuleringen, teorierna och
metoderna. Eliasson påpekar vikten av att härleda frågorna till just teorin
(2006:36). Till en början kom jag fram till tolv möjliga frågor att ställa till
respondenterna, vilket jag ansåg var för många. Jag minskade antalet till sex
frågor, för att de skulle vara benägna att svara (Holme & Solvang
1997:174). Frågorna var förhållandevis korta och enkla att förstå (Trost
2007:91), för att målgruppen skulle engagera sig och svara i tid.
4.6.2 Genomförande
Med hjälp av utprovningen ville jag veta hur målgruppen uppfattar
lathundens navigering, form, språk och innehåll. Jag ställdes emellertid
inför problemet att det systemet som de ska använda ännu inte finns att
tillgå. Lathunden utgår som bekant från en generell demoversion av
Magnolias CMS-system. Det riskerade att försämra förståelsen och
svarsresultaten från målgruppen.
Det gjorde också att jag hade valt bort en del information som de eftersökte,
antingen i lathunden, systemet eller i ett annat material. Det var helt enkelt
en del av min avgränsning. Huvudsaken var att jag skulle instruera om
principerna för hur de går tillväga och dessutom skapa form och språk som
lämpade sig väl för just det ändamålet. Innehållet var, med tanke på rådande
förutsättningar hos Telia, sekundärt i sammanhanget. Utkastet som provades
av målgruppen var mer av en mallad gestaltning, med fokus på det centrala
innehållet ur systemets demoversion. De fick också tillgång till
demoversionen av CMS-systemet, med tillhörande inloggningsuppgifter, i
samband med utprovningen. Lathunden skickades som PDF.
4.6.3 Resultat
Målgruppen svarade på följande frågor vid utprovningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vilket var ditt första intryck av lathunden?
Är det lätt eller svårt att navigera i lathunden?
Förstår du hur bilder och texter hör ihop i lathunden?
Vad tycker du om språket och ordvalen i lathunden?
Är informationen i lathunden relevant eller saknar du någonting?
Finns det något annat som kan bli bättre i lathunden?

De tillfrågade tyckte överlag att lathunden var överskådlig och lätt att läsa.
Formen var ”snygg” och lathunden var lätt att hantera. En av de tillfrågade
tyckte att lathunden var svår, men sa samtidigt att det nog berodde på att
hen uppfattade systemet som svårt – vilket är fullt förståeligt med tanke på
förutsättningarna.
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I grova drag uppfattades navigeringen som lätt. En av de tillfrågade tyckte
att rubrikerna var lätta att förstå, en annan påtalade att lathunden påminner
om hur andra lathundar brukar se ut. Ett starkt önskemål var därtill att
innehållsförteckningen skulle vara klickbar.
Vad gäller text och bild i samverkan ansågs den allt som oftast fungera. Ett
av svaren konstaterade att läsaren av lathunden blir styrd i rätt riktning och
att all text av samma typ ser likadan ut, helt i konsekvensens namn. Det
framkom också synpunkter om att vissa delar av lathunden var otydliga i
förhållandet mellan text och bild.
Språket togs väl emot. Det uppfattades som användarvänligt och lätt att
hänga med i. En person beskrev språket som ”trevligt och vänligt”. Däremot
ansåg en annan att tilltalet var för personligt (du, din, ditt…).
4.7 Revidering
Närmast följer en sammanfattning av de mest utmärkande förslagen till
förbättring och vad jag därigenom har förändrat i lathunden.
En av synpunkterna berörde skärmdumparna i gestaltningen. Respondenten
uppfattade formen som aningen plottrig, även om hen förstod att
skärmdumparna behövdes. Det ledde till att jag förändrade min gestaltning.
Jag adderade två sidor för att skapa mer luft i materialet. Det innebär att
skärmdumparna inte behöver trängas på en liten yta, vilket i sin tur borde
göra lathunden lättare att läsa och skapa en bättre översikt. Mer luft gör
också att lathunden blir lättare att läsa och hitta i (Ask 2012:75).
Språkligt framkom en synpunkt om att texten var skriven för mycket i duform. Jag valde att i de flesta fall behålla tilltalet, med hänvisning till de
övriga tillfrågade men också till teorin. Dock strök jag ett par av du-tilltalen
i texten, för att skapa en bättre språklig balans.
I texten om inledningen var jag otydlig med målgruppen i det första stycket.
Jag fokuserade både på den som publicerar produktfakta och den som läser.
”Med hjälp av Produktguiden publicerar du internt material för Telias
medarbetare. Produktguiden finns till för att underlätta i ert dagliga arbete.
Den hjälper er att hitta snabb information om produkter och tjänster som
Telia erbjuder.”
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Efter förslag från den som hade kommenterat blev resultatet följande:
”Med hjälp av Produktguiden publicerar du internt material för Telias
medarbetare. På så sätt underlättar du deras dagliga arbete genom att
hjälpa dem att hitta snabb information om produkter och tjänster.”
Kapitelrubrikerna bedömdes av två personer som för stora. Därför minskade
jag storleken från 36 till 30 punkter. Jag flyttade också bildtexterna, som jag
hade placerat över bilderna. Efter utprovningen är de i stället placerade
under bilderna.
Jag förtydligade vägen från AdminCentral till Produktguidens hemsida och
vidare till områdena som ska redigeras. Från början hade jag placerat jag en
helhetsbild över hur hemsidan ser ut, för att läsaren direkt ska få sig en bild
av detta. På så sätt blev det lättare att koppla senare delar av lathunden, som
redigering av innehåll, till den bilden. Jag beskrev tydligare var ”Content”
(innehåll) är placerat i förhållande till övriga delar på sidan. Därtill ändrade
jag helhetsbilden vid ”Bilder & dokument”, då den var felaktig och inte gav
en tillräckligt god översikt.
Dessutom tog jag bort någon enstaka mening och instruktion som blev
förvirrande och tvetydig för läsaren. Ett exempel är när jag vid nyheterna
först benämnde den skapade nyheten som ”Untitled”, men sedan öppnade
”News01”. Här undvek jag att namnge den skapade nyheten för att inte
blanda ihop den med ”News01”. Jag förtydligade också bildredigeringen,
där två val fanns i ”Dms” och ”Upload”. I stället för att instruera med en
punkt valde jag att skriva två punkter, en för ”Dms” och en för ”Upload”.
Avslutningsvis förändrade jag innehållsförteckningen. Efter synpunkterna
från utprovningsgruppen gjordes den klickbar, för att lättare kunna söka
sidor i lathunden. Dessvärre förhindrade programvaran mig från att finna
den optimala lösningen på detta problem, vilket jag är medveten om. För att
gå vidare till rätt sida krävs nämligen att den som läser lathunden skriver i
rätt sidnummer i ett fält som visas när hen klickar på vald rubrik. Dessutom
numrerade jag rubrikerna, också det för att underlätta sökningen i lathunden.
4.8 Gestaltningsförslag
Den slutgiltiga gestaltningen finns att beskåda på kommande sidor. Telia
kommer dock att göra en minimal förändring: den lila tonplattan på första
sidan blir rundad i det nedre i stället för det övre hörnet. Jag valde
emellertid att behålla min variant i examensarbetet, eftersom det ger en
mycket bättre läsriktning och leder läsaren in i materialet.
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5. Resultat
5.1 Slutdiskussion
Det här arbetet har syftat till att undersöka hur textdesign kan bidra till mer
begriplig och läsvärd teknisk kommunikation. Målet var att skapa en mer
tillgänglig lathund som ökar målgruppens förståelse, i det här fallet för
Telias CMS-system.
Teorin visade på vikten av att förstå olika läsares olika syften med texten.
Det spelar en tydlig roll i den tekniska kommunikationen. Vanligtvis
föredrar läsaren att använda lathunden som en uppslagsbok, men den bör
också gå att läsa från pärm till pärm för att få en bild av helheten och hur
systemet fungerar i stort. Därutöver lyftes vikten av de visuella elementen,
som ett sätt att lyfta materialet, och därtill det precisa och direkta språket.
Inte minst är det viktigt att användaren känner sig delaktig och aktiv genom
lathunden. Skriv så att läsaren känner att hen utför uppgiften medan
läsningen pågår.
Resultaten från fokusgruppen visade att målgruppen inte gärna läser
lathunden i första rummet, utan hellre försöker själv eller frågar om hjälp
dessförinnan. De vill att det ska gå snabbt att hitta specifik information i
lathunden och lyfter vikten av att innehållsförteckningen är tydlig och
övergripande. Det underlättar navigeringen i lathunden.
Webbenkäten visade att målgruppen är vana datoranvändare, men däremot
inte vana vid webbpublicering. Den bekräftade därutöver synpunkterna från
fokusgruppen. Värt att notera var deras benägenhet att läsa lathunden på
skärm i stället för i tryckt form. Det gav tyngd åt valet att skapa lathunden
som en PDF.
Målgruppen ansåg det vara viktigt att företaget har en lathund som alla kan
vända sig till när de behöver hjälp. De såg sig dessutom som relativt
bekväma inför nya uppgifter, vilket skulle underlätta en implementering av
det nya systemet och lathunden. Deras åsikter vid utprovningen bidrog till
att förbättra både helheten som detaljer i lathunden. Överlag var de, utefter
förutsättningarna, tillfreds med resultatet och verkade mottagliga för
lathundens innehåll och utformning.
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5.2 Slutsatser
Utefter teorier och metoder, men även gestaltningsprocessen, drog jag fem
slutsatser i arbetet:
1. Skriv en sammanfattande inledning, som välkomnar läsaren och
förklarar vad som är att vänta och vilken användning läsaren har av
materialet.
2. Skriv med ett aktivt, engagerande och direkt språk, för att aktivera
läsaren och fånga hens intresse.
3. Skriv en enkel och tydlig innehållsförteckning, så att läsaren lätt och
snabbt kan hitta det hen söker efter.
4. Visualisera den tekniska informationen, så att läsaren känner igen
sig när hen använder systemet.
5. Var konsekvent i så väl text- som bildval och vid placering av text
och bild.
5.3 Förslag till vidare forskning
De kognitiva aspekterna vid inlärning och implementering av nya system
kan gagna arbetet. Det är något som jag har valt bort, men som kan tillföra
nya synvinklar på problemet. Säkerligen finns mer teori att hämta vad gäller
teknisk kommunikation och instruktionsmaterial. I mitt arbete har jag
emellertid varit tvungen att ta beslut och gå vidare i processen – och valt
den information som jag har ansett vara mest central för ett gott slutresultat.
En utblick mot klarspråk och lättlästa texter skulle också vara ett intressant
perspektiv på arbetet. Det är som bekant viktigt att instruktioner är tydliga
och inte missförstås av sina mottagare, vars förkunskaper kan variera både
vad gäller läsvanor och arbete. Där kan klarspråket ha en del att tillföra. Å
andra sidan har delar av teorierna om teknisk kommunikation, läslighet,
läsbarhet och läsvärde bidragit till vad som kan liknas vid klarspråkighet.
De utgår till delar från samma typ av riktlinjer.
Arbetet skulle förstås ha blivit bättre om jag hade haft möjlighet att använda
Telias kommande PIM-system. Då hade jag fått en bättre förståelse för
innehållet och för hur systemet faktiskt ser ut och kan upplevas av
målgruppen. Att i utprovningen observera när personerna använder systemet
hade också erbjudit en bättre förståelse för vilka för- och nackdelar som
fanns med lathunden. Det hade varit särskilt nyttigt om det nya systemet
redan hade varit implementerat.
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7. Bilagor
Bilaga 1: Översikt av målgruppen

Bilaga 2: Diskussionsfrågor till fokusgruppen
Allmänna frågor
1. Hur länge har du jobbat på Telia?
2. Vilken är din roll och vilka är dina uppgifter på Telia?
3. Hur använder ni Produktguiden i dag?
Kartläggning av målgrupp & tankar till manualen
1. Är ni vana datoranvändare?
2. Vilken erfarenhet har ni av att jobba med CMS-system och/eller
databaser?
3. Hur har ni lärt er att arbeta med sådana system förut? Manualer?
4. Har det fungerat bra eller dåligt, och i så fall varför?
5. Är ni vana vid att läsa manualer, här på jobbet och/eller privat
6. Om ja; varför då?
7. Har ni läst dem för att ni är tvungna eller för att ni vill?
I vilket syfte har ni läst manualen? För att lära er grundligt, för att
utföra en uppgift, eller för att få en övergripande förståelse över
innehållet i manualen?
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8. Fick ni önskat resultat av läsningen? Om ja/nej; varför/varför inte?
9. Om nej; varför inte?
10. Vad skulle få er att läsa en manual?
11. Tycker ni att manualer är lätta eller svåra att läsa?
12. Hur brukar ni uppfatta texten och språket i manualer?
13. Hur brukar ni uppfatta strukturen och upplägget i manualer?
14. Vilken betydelse har formen och utseendet på manualer?
15. Vad är viktigt för att manualer ska instruera på ett bra sätt?
16. Hur omfattande bör manualen vara – och om den är för omfattande,
hur bör den anpassas?
17. Hur brukar ni läsa manualer?
18. På skärm eller i tryck?
19. Vilket föredrar ni – och varför?
20. Före arbetsuppgiften, samtidigt som densamma – eller inte över
huvud taget?
21. Brukar ni skriva ut manualerna?
Bilaga 3: Enkätsvaren på de öppna frågorna
Vad får dig att läsa en lathund?
1. Enkel att söka i. Den ska beskriva hur jag gör och inte beskriva
systemet.
2. Att den är lättöverskådlig.
3. Ett dåligt utformat användargränssnitt.
4. Den ska vara beskrivande och lättförståelig, med bilder som
beskriver och visar hur det ser ut på skärmen.
5. Om jag vill veta hur jag ska göra och varför.
6. Om jag inte vet hur jag ska lösa en uppgift.
7. När jag stöter på problem jag inte lyckas lösa.
8. När jag inte kommer vidare på annat sätt.
9. När jag inte själv vet hur jag ska göra.
10. Om jag inte kommer vidare i mitt uppdrag.
11. Om det är ett pedagogiskt material.
12. Om jag måste.
13. Att jag stöter på ett problem jag inte förstår hur jag ska lösa på egen
hand.
14. –
15. För att komma i gång och förstå vad det är jag ska göra.
16. Möjligheten att göra rätt från början.
17. Enkelhet och att jag bara kan läsa det jag behöver.
18. Lätt och tydlig översikt, bra skärmdumpar och FAQ.
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19. Om uppgiften inte är självinstruerande.
20. Som en sista utväg.
21. Då eventuella problem uppstår.
22. Ett problem eller en uppgift som akut måste lösas.
23. Kort och koncis information. Det ska vara lätt att hitta det man
söker, med tydliga överrubriker.
24. Ett specifikt problem.
25. Om den är enkel att hitta i.
Vad får dig att INTE läsa en lathund?
1. Om den är svår att söka i – och när jag inte hittar en lösning på det
jag vill åstadkomma.
2. Om den är svårnavigerad.
3. När det ändå framgår av systemet hur jag ska göra för att utföra det
jag önskar.
4. Om det är för mycket text och inga beskrivande bilder.
5. När informationen inte stämmer eller lathunden hoppar över steg.
6. Om jag redan kan systemet.
7. Att den är svåråtkomlig eller svår att överblicka. Det måste gå fort
att söka den information som krävs.
8. Om den ser för komplicerad ut och det finns kollegor som jag kan
fråga.
9. När den är krånglig och otillgänglig.
10. Om den är för plottrig.
11. Om det är för mycket text.
12. Jag provar gärna själv.
13. Ett intuitivt och användarvänligt system, program eller gränssnitt.
14. Om språket är dåligt och den är svår att navigera.
15. Om systemet är så enkelt att man inte behöver ta hjälp av en lathund.
16. Om systemet är självförklarande eller om utbildning erbjudits.
17. Om den är för stor.
18. Om den är för detaljerad, innehållsförteckningen är på flera sidor
och/eller den är ”tråkig” med mycket text.
19. Om det är självinstruerande.
20. Tjockleken!
21. Jag testar hellre skarpt och leker mig fram.
22. Om den är krånglig och icke användarvänlig.
23. För mycket text.
24. Om den är för lång.
25. Om den är svår att förstå och är för detaljerad.
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Vilken information tycker du är speciellt viktig i en lathund?
1. Strukturen, enkel överblick och att det är genomtänkt vad man
behöver kunna göra.
2. Struktur för problemsökning.
3. Olika personer uppfattar samma information olika. Vad som verkar
enkelt för någon kan vara svårt för andra. Det mesta behöver nog
tyvärr beskrivas, för att man som användare ska få hjälp att komma
vidare om man fastnat. Detaljer är dock underordnat behovet att
beskriva hela arbetsflöden så man förstår hur funktionerna som
helhet fungerar (steg-för-steg-beskrivningar).
4. –
5. Att man kan följa processen steg för steg med bilder.
6. En enkel punktlista på hur du gör.
7. Lösningar på de vanligaste förekommande frågorna.
8. Att den är korrekt skriven ur användarsynpunkt
9. En enkel men tydlig beskrivning på hur jag ska göra.
10. Att den är genomtänkt från början till slut, lättförståelig och inte har
för mycket förkortningar
11. En tydlig innehållsbeskrivning.
12. Vad man INTE ska göra.
13. En bra innehållsförteckning, så att den är lätt at slå upp saker i.
Enkla steg-för-steg-guider i stället för brödtext.
14. –
15. Enkla och kortfattade instruktioner, gärna i punktform om möjligt.
16. Hur man gör, steg för steg. Tips och tricks.
17. –
18. –
19. Hur jag loggar in och hur jag reviderar och publicerar, så jag är säker
på när jag gör saker offentligt.
20. En ruggigt bra innehållsförteckning (detaljerad) eller slagregister på
slutet. Kanske en "case"-förteckning?
21. Indexering.
22. Hur jag ska gå tillväga.
23. Gärna text blandat med skärmdumpar.
24. Det är viktigt att den är problemorienterad och har mycket visuellt
material (skärmdumpar), så att användaren lätt känner igen sig.
25. –.
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