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Abstrakt 

Det finns flera studier som visar att text och bild i samverkan är bra för 

inlärningen och förståelsen. Men att bara lägga till bilder i ett textmaterial eller 

tvärtom, garanterar ingen förbättring. 

Hur kan text och bild samverka från ett kognitionsteoretiskt perspektiv i en 

produktinformation för att öka förståelsen om funktioner i ett komplext system? 

Det är frågan jag ställer mig i denna studie och avgränsar mig till att analysera en 

broschyr om internsystemet PERFEKT. Broschyren är framställd av Tjeders som 

marknadsför och tillverkar komponenter inom bland annat vård och omsorg. 

Syftet med studien är att göra broschyren mer begriplig samt tydligare informera 

om produktens funktioner. För att göra detta har jag använt litteraturstudier, 

genomfört telefonintervjuer med målgruppen samt gjort en text- och bildanalys. 

Utifrån metoderna och det teoretiska ramverket har jag gestaltat en ny broschyr, 

gett förslag på en enhetlig bildstil, tagit fram en ny text skriven i textbindningen 

tema-rema samt arbetat med text och bild i samverkan. 

Slutsatser som dragits i arbetet är att kännedom om målgruppen kan leda till en 

ökad förståelse om vad de vill ha för information. Genom att även använda tema-

rema i texten kan läsaren vandra in i texten steg för steg vilket också minskar 

belastningen på minnet. Information kan förmedlas och förstås bättre om text och 

bild samverkar, men i så fall behöver de två modaliteterna kopplas ihop. Ett sätt 

har applicerats i mitt gestaltningsresultat, nämligen: integrera text och bild. 

 

Nyckelord: multimodal, multimodalitet, text och bild i samverkan, textdesign, 

informationsdesign, tema-rema, teknikinformation, komplext system, 

funktionsbeskrivning.  



 

Abstract 

There are lots of studies that show that text and image integration is good for 

learning and understanding. But to simply add some images to a text material or 

vice versa, does not ensure improvement. 

How can text and image interact from a cognitive theoretical perspective in a 

product to increase the understanding of functions in a complex system? This is 

the question that I have asked myself in this study and limited my analysis to a 

brochure about the intern system PERFEKT. The brochure is made by Tjeders 

who manufactures and markets components in areas such as healthcare. The 

purpose of the study is to make the brochure more understandable and to clarify 

information about product features. To do this, I have used literary studies, 

conducted telephone interviews with the target audience and made a text and 

image analysis. Based on the methods and the theoretical framework I have 

designed a new brochure, made proposals of a coherent picture mannerisms, 

produced a new text written in the text binding theme-rheme as well as working 

with text and images in the collaboration. 

Conclusions of this work is that knowledge of the target audience can lead to a 

better understanding of what information they want. The irrelevant information 

decreased by adapting the information to the target audience, which is good for 

our limited working memory. By using theme-rheme in the text, the reader can 

wander into the text step by step, which also reduces strain on the memory. By 

interacting text and picture and connecting the two modalities together, the 

information conveyed is better understood. One of the methods to interact both 

modalities that I have applied in my design result is: integration. 

 

Keywords: multimodal, multimodality, text-picture integration, text design, 

information design, theme-rheme, technical information, complex system, feature 

description. 
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1. Inledning 

I denna del presenteras bakgrund och förutsättningar till studien och en 

beskrivning av det nuvarande problemet. Här finns också en kort introduktion av 

min samarbetspartner samt en diskussion om marknadsföring och 

informationsdesign. 

1.1 Bakgrund 
Text passar för viss typ av information och bilder passar bättre för annan typ av 

information, men många gånger fungerar de bättre tillsammans. Flera studier har 

visat att text och bild i samverkan främjar vår inlärning och lär oss att förstå ett 

material bättre om de båda modaliteterna samspelar (se Levie & Lentz 1982). Det 

vidgade textbegreppet har tagit forskning i beaktning och observerar att texten 

inte längre är bara en text. Det vidgade textbegreppet har bland annat diskuterats 

av Britt-Louise Gunnarsson. Hon menar att i takt med vårt mediesamhälle, som 

man brukar kalla det, räcker det inte att bara behärska skriftspråket (2007, s. 7). 

Texter man möter idag har förändrad karaktär och detta kan även ses i allt fler 

sociala medier, så som Instagram och Facebook – som kombinerar text och bild. 

Texten ska allt vanligare läsas som en multimodal helhet vilket betyder att den 

även måste läsas visuellt. 

Denna förändring gör även att vårt sätt att designa måste förändras – och vi 

behöver veta vad som är bra samverkan mellan text och bild. Annars finns risken 

att text och bild stjälper mer än hjälper varandra. Hur vi kan undvika det är något 

som undersöks i denna studie med utgångspunkt min problemformulering, som 

behandlar text och bild ur ett kognitionsteoretiskt perspektiv (1.2.3 

Problemformulering). 

1.1.1 Tjeders 

I denna studie samarbetar jag med företaget Tjeders Industri AB, och med ett 

praktiskt problem; att förändra deras broschyr om internsystemet PERFEKT. 

Tjeders utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för larm 

och kommunikation. De gör allt detta i sina egna lokaler vid huvudkontoret i 

Malmköping. Men de har även kontor i Huddinge och Umeå. Deras 

affärsområden är vård och säkerhet, kontor och handel samt komponenter till 

larmsystem. 

Internsystemet PERFEKT 

Internsystemet PERFEKT lämpar sig för särskilda boenden. Det kan vara olika 

sorters äldreboenden och LSS-boenden, alltså bostäder som är anpassade för 

personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Internsystemet 
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PERFEKT använder sig av en plattform som Tjeders använt länge, men själva 

konceptet är nytt. Internsystemet har en grundläggande del som kunden kan bygga 

på med fler komponenter. Dessa komponenter redovisas i broschyren ”Tekniska 

hjälpmedel”. I den kan kunden se mer om de olika delarna som Tjeders har att 

erbjuda. Detta koncept gör att internsystemet kan anpassas till alla sorters behov 

hos olika kunders vårdboenden. Det Tjeders vill lyfta fram i broschyren och med 

internsystemet PERFEKT är dess stabila grund, men även möjligheterna – att det 

inte finns några begränsningar för vad systemet kan göra (Ljungquist 2015a). 

Funktioner som de vill framhäva är systemets kvalitetförsäkring, systemet sparar 

nämligen alla loggar som man sedan kan få i ett excel-format och exportera till 

statistik. Det gör att man exempelvis kan se att personen i lägenhet 408 har tryckt 

på knappen tio gånger den dagen, och se vilka vårdare som varit där. 

1.1.2 Målgruppen 

Internsystemet PERFEKT riktar sig till särskilda boenden, som äldreboenden, 

demensboenden, servicehus och LSS-boenden. Broschyren riktar sig både till 

kommunala och privatägda vårdboenden. Tjeders mål är att sälja sina produkter 

till Sverige, Danmark och Norge, vilket gör att broschyren är till för både mindre 

och större kommuner (Ljungquist 2015b). 

Tjeders förklarar att målgruppen brukar vid visat intresse be om broschyren, den 

skickas då till dem via mejl i PDF-format (ibid.). Vanligtvis brukar målgruppen 

senare ta upp broschyren på ett internmöte i den egna organisationen. Broschyren 

brukar även användas vid mässor som företaget deltar i. Vid mässtillfället kan 

Tjeders ibland komplettera informationen muntligt, men vanligtvis fungerar 

broschyren som en påminnelse av mässan och det eventuella samtalet (ibid.). 

Personer som brukar komma i kontakt med broschyren är i första hand 

upphandlare och upphandlingschefer. Vid mindre privata vårdboenden och 

kommuner kommer även enhetschefer i kontakt med broschyren (Säljare 2015c). 

Vid de flesta fall bestämmer dock kommunen vilket larm som ska användas inom 

de kommunala vårdboendena, men enhetschefer kan ibland vara med att påverka 

(ibid.). Ibland blir även tekniker inblandade, men det är i så fall efter uppköpet av 

internsystemet. Dock ser det oftast inte ut så inom kommunal verksamhet, utan de 

förlitar sig på leverantörerna (ibid.).  

I en utbildning för upphandlare ingår ofta kurser som affärsrätt och ekonomi och 

det krävs goda kunskaper i juridik samt vad som gäller för den aktuella sektorn 

(Offentlig upphandlare utbildning, 2015). Däremot verkar de inte behövas några 

specifika kurser om teknik – eftersom det beror på vilken typ av kunskap man 

behöver beroende på var man jobbar. Efter min analys av att se kommuners 

organisationer samt ringt runt har jag kommit fram till att större kommuner ibland 

har en egen avdelning som har hand om larm. Det ger dock ingen försäkran om de 

vet vad alla tekniska begrepp i broschyren betyder. ’NFC’, ’DECT’, ’IP-DECT’, 
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’mradio/multiradio’ är olika förkortningar som benämns i broschyren. NFC är en 

förkortning för ”Near Field Communication”, och DECT står för ”Digital 

Enhanced Cordless Telecommunications”. Jag kontaktade två upphandlare, en 

från Eskilstuna kommun och den andra från Uppsala kommun och frågade om de 

förstod vad ’DECT’, ’IP-DECT’, ’mradio/multiradio’ och ’NFC’ betydde. Ingen 

förstod förkortningarna av att bara höra dem, men en upphandlare kunde förstå 

DECT när hen fick veta att det var en telefonsymbol intill (Upphandlare 1 2015). 

Nu frågade jag som sagt bara vad dessa ord betyder, utan någon kontext mer än att 

det var ett internsystem anpassat för vårdboenden. Jag kunde fått andra svar om de 

såg informationsgrafiken till symbolerna. Men Tjeders har även uttryckt att den 

tekniska kompetensen inte är hög (Ljungquist 2015b). DECT är inte heller 

självklart för alla eftersom en enhetschef som jag ringde sa att de kallade 

telefonerna för ’COBS’, vilket är företaget som utvecklat larmen 

(Verksamhetschef 3 2015; se även www.cobs.se). Det verkar alltså som om 

benämningen av telefonen är en konvention, och kan vara olika beroende på var 

eller hur man jobbar. 

Sammanfattningsvis är målgruppen för internsystemet PERFEKT bred, eftersom 

den riktar sig till både större och mindre städer. Målgruppen kan variera, beroende 

på kommun, eftersom enhetschefer ibland kan påverka eller bestämma i 

upphandlingsprocessen. Efter Tjeders upplevelse av, och mina samtal med 

målgruppen utgår jag i det här arbetet från att den tekniska kompetensen inte är 

hög. Efter ha sett på olika kommuners organisation och avdelningar samt av mina 

samtal har jag märkt att större kommuner ibland har en avdelning specifikt för de 

som har hand om larm. Men det är inte lika vanligt vid mindre kommuner. 

1.1.3 Marknadsföring och information 

I denna studie samarbetar jag med Tjeders som alltså arbetar med marknadsföring, 

till skillnad mot mig som studerar information. I detta avsnitt diskuterar jag därför 

begreppen samt skillnader och likheter mellan marknadsföring och information. 

Ord, grafik och form är alla huvudkomponenter i utformningen av ett meddelande 

(Pettersson 2002, s. 9). Dessa komponenter kan användas på olika sätt för att 

producera, tolka och överföra meddelanden av olika slag – till olika 

kommunikationssituationer. Beroende på vilket mål meddelandet har, finns det 

olika ”meddelande designgrupper” (eng. message design groups), men det som är 

gemensamt för grupperna är att de används för ett kommunikationsändamål 

(ibid.). Grupperna inkluderar: ”graphic design, mass design, persuasion design, 

instruction design and information design” (ibid.). Dessa grupper som Pettersson 

pratar om har nära anknytning till varandra, och ett av dessa områden är 

övertalningsdesign eller ”persuasion design” som han själv benämner det (ibid., s. 

10). 



 

4 

 

Övertalningsdesign innefattar studier på noggrann planerad 

informationsverksamhet, där syftet i kommunikationen är att påverka mottagarens 

beteenden i sändarens önskvärda riktning. Pettersson skiljer på propaganda och 

reklam, där man inom propaganda vanligtvis visar negativa bilder och reklamen 

visar positiva bilder (ibid.). Jag håller med om att man ska skilja på propaganda 

och reklam. Men att propaganda till största del visar negativa bilder var dock mer 

förr i tiden. Det fanns även då fall där bilderna var positiva som ”We can do it”, 

framställd av J. Howard Miller. Övertalningsdesigns avsikt är att ändra 

människors beteende eller få dem att köpa någon typ av produkt eller tjänst (ibid.) 

Detta liknar även mitt fall med broschyren om internsystemet PERFEKT, där 

Tjeders kommunikation sker för att sälja produkten. Dock kommer mitt arbete 

inte ha samma syfte eftersom jag har ett informationsdesignsperspektiv. 

Enligt Pettersson sker forskning inom informationsdesign om principer för bland 

annat förståelse av meddelanden – dess innehåll, språk och bilder (ibid., s. 2). 

Oavsett det valda mediet och informationsmängden ska det tillfredsställa estetiskt, 

ekonomiskt, ergonomiskt och ämnets krav (ibid.). Inom informationsdesign har 

den grafiska layouten ett praktiskt syfte – till skillnad mot den estetiska layouten, 

som används vid reklam. En estetisk layout har vanligtvis inte någon relation till 

innehållet (ibid., s. 15). I den estetiska layouten baseras designvalen mer på vad 

som är ”snyggt” än vad som är praktiskt. Inom informationsdesign arbetar man 

med layouten för att underlätta för målgruppen, och kan med designvalen 

framhäva informationen och dess syfte ytterligare. Informationsdesign har sitt 

ursprung i bland annat teknisk kommunikation (ibid., s. 19) vilket även är något 

broschyren om internsystemet PERFEKT behandlar. Broschyren informerar om 

ett komplext system men ”ju mer komplicerat ett ämne är desto viktigare är det att 

vi gör texten begriplig och hanterbar för vår utvalda grupp av läsare” (ibid., s. 96, 

min översättning). Informationsdesigns syfte är att göra vardagen lättare för 

människor (ibid., s. 17). 

Jag kommer att studera materialet utifrån ett informationsdesignsperspektiv. Som 

jag senare ska gå in på, kommer mitt fokus ligga på den delen i materialet som 

behandlar information (se 1.2.4 Avgränsningar och 2.1 Analys av nuvarande 

material). För att inte ha marknadsföringen i åtanke kommer min utgångspunkt 

vara att produkten redan är såld. Jag kommer alltså inte att marknadsföra utan 

informera och jag kommer stå på målgruppens sida. Det innebär att jag kommer 

hjälpa målgruppen att förstå materialet. Detta i sin tur kan dock leda till en bättre 

kommunikation mellan Tjeders och deras kunder, samt bättre försäljning. Gränsen 

mellan informationsdesign och marknadsföring kan på så sätt vara kopplade till 

varandra. 
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1.2 Problembeskrivning 
Tjeders nuvarande broschyr om internsystemet PERFEKT innefattar fyra A4-

sidor (se Bilaga 1). Problemet som Tjeders uttryckt är att kunderna inte har så 

mycket teknisk kompetens och de förstår därför inte internsystemets funktioner 

eller hur systemet fungerar. Denna information ska de dock få i broschyren. 

Som vi ska se i analysen av det befintliga materialet, brister det vad gäller att 

informationen är spretig (se 2.1 Analys av nuvarande material). Informationen hör 

alltså inte ihop och har ingen röd tråd som binder materialet samman. Broschyren 

är ’multimodal’, och innehåller alltså både text och bild men dessa samverkar inte 

optimalt (se 1.3 Definition av begrepp). Broschyren kan i nuläget delas upp i två 

olika delar: marknadsföring (sidorna 1-3) och information (sidan 4). Vissa delar 

innehåller text och bilder som har funktionen att skapa intresse, men textdelen 

som ska informera om produkten i sig uppfyller inte sin informativa funktion. En 

av broschyrens funktion är visserligen att fånga intresse och få målgruppen att 

anlita Tjeders. Men för att ett fullt intresse ska uppstå måste målgruppen även 

förstå produkten, dess funktioner och möjligheter. 

I informationsdelen finns en typ av informationsgrafik som ska visa 

internsystemets möjligheter. Dock har den varken en bildtext eller något annat 

textstycke som förklarar den. Informationsgrafiken brukar ofta användas för att 

prata omkring. Målgruppen får dock inte någon hjälp av det om broschyren 

skickas till dem. Eftersom det inte finns någon tillhörande text måste målgruppen 

alltså förstå grafiken bara av att titta på den. Grafiken saknar dessutom pilar eller 

något annat som visar läsriktningen och kan därmed uppfattas som rörig och 

komplex, eftersom man inte vet var man ska börja läsa. Om informationsgrafiken 

upplevs komplex kan det leda till att hela broschyren upplevs för komplicerad, 

trots att användningen av och internsystemet i sig, ska förmedla enkelhet och 

trygghet. 

1.2.1 Syfte 

Studien ska undersöka hur textdesign kan bidra till att Tjeders broschyr om 

internsystemet PERFEKT kan bli mer begriplig och tydligare informera om 

produktens funktioner. 

1.2.3 Problemformulering 

Hur kan text och bild samverka från ett kognitionsteoretiskt perspektiv i en 

produktinformation för att öka förståelsen om funktioner i ett komplext system? 
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Underfrågor 
Några frågeställningar jag behöver besvara: 

 Vad finns det för forskning om text och bild i samverkan? 

 Hur kan text användas i teknisk information för att underlätta den 

kognitiva bearbetningen av komplexa produkter? 

 Vilka styrkor har text respektive bild? 

 Hur ser målgruppen ut? 

1.2.4 Avgränsningar 

Målgruppen 
Jag kommer rikta in mig på målgruppen i Sverige, och de som främst kommer i 

kontakt med broschyren. Det är alltså ansvariga för vårdboenden och de som har 

hand om upphandlingen inom kommunala och privata verksamheter. Hädanefter 

är det dem jag menar när jag nämner målgruppen. Teknikerna är alltså ingen 

målgrupp som jag kommer ta i beaktning, men de kommer förmodligen ändå 

kommer förstå tekniknivån riktad till enhetschefer och upphandlare. 

Broschyren 

Marknadsföringsdelen i nuvarande material kan behöva vissa förändringar men 

det gäller mindre textkorrektur. Jag kommer därför, och på grund av mitt 

resonemang under rubriken Marknadsföring och informationsdesign, bara arbeta 

med den informativa delen på sidan 4 i broschyren. Fokus ligger på systemets 

funktioner och på hur text och bild kan samverka för att förtydliga funktionerna 

för målgruppen. Tjeders har ingen grafisk profil men använder en logotyp (i form 

av text och bild), vissa typsnitt och färger – genomgående på deras tryckta 

material. Det kommer jag att beakta när jag ska designa min egen artefakt, men 

förändringar kan ändå ske i typografin. Jag kommer även att använda A4-formatet 

som används i nuvarande material. Även om jag studerar text och bild i 

samverkan är det texten jag kommer lägga störst fokus på. Bildskapandet är alltså 

inget jag lägger störst fokus på, men jag kommer föreslå och komma med ett 

förslag på ett enhetlighet bildmanér.  

1.3 Definition av begrepp 

Internsystem 

Internsystem är ett system som används internt och omfattar all larmhantering, 

men för Tjeders är det mer än så. När de döpte produkten ville de framhäva att 

den är anpassad för särskilda boenden (Säljare 2015b). Vanligen när man pratar 

om trygghetslarm associeras det till ordinära boenden, vilket är det egna, privata 

boendet (ibid.). Tanken att döpa det till internsystem var att associationerna skulle 
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leda till särskilda boenden. Särskilt boende är till för dem som är i behov av mer 

omfattande vård, som inte kan fås i hemmet. 

Multimodal 

I denna studie kommer jag använda benämningen ’multimodalitet’. Holsanova har 

beskrivit multimodalitet som ”att informationen uttrycks på olika sätt, med olika 

modaliteter (skrift, tal, bild och andra visuella medel) som sedan kombineras till 

en produkt” (1999b, s. 117). Viktigt att nämna är att det finns två ord som liknar 

varandra: multimedia och multimodal. Multimedia förekommer även i en 

forskning som jag senare kommer att gå in på (Mayer 2005; 4.1.1 Mayers 

kognitiva teori om lärande med multimedia). Mayer anser att en textbok med 

bilder i är multimedia, vilket alltså kan likna definitionen för multimodalitet. 

Multimedia har definierats som att man använder olika medier, medan man i 

multimodaliteten använder olika lägen (Lauer 2009, s. 230). Eftersom jag 

fokuserar på den senare använder jag också begreppet för det: multimodalitet. 

Informationsgrafik 

Holsanova definierar informationsgrafik som: en multimodal genre som ofta 

används i broschyrer, tidningar och vetenskapliga artiklar för att förklara en 

struktur och funktion hos föremål (1999a, s. 52). Informationsgrafiken tillhör ofta 

en redaktionell text och består av en kombination av text, bilder och grafik. 

Texten kan både vara nyckelord, hela meningar och fraser. Bilder kan vara 

abstrakt eller naturalistiska. Grafiken kan exempelvis vara i form av pilar för att 

framhäva tekniker och liknande (ibid.). Jag kommer som tidigare nämnts inte att 

jobba med informationsgrafiken som helhet däremot med text och bilders 

samverkan och textens roll i en informationsgrafik.  
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2. Metoder 

I denna del presenteras förklaring av metoder jag använt. Här presenteras även 

metodkritik och etiska övervägande. Resultatet av metoderna presenteras i nästa 

kapitel: 3. Resultat av metoder. 

2.1 Analys av nuvarande material 
Initialt genomförde jag en analys av nuvarande material för att se hur nuläget ser 

ut och vad som: brister, redan fungerar samt vad som borde åtgärdas. Jag har gjort 

en textanalys och en bildanalys eftersom broschyren både innehåller text och bild. 

Informationsgrafiken, som har båda modaliteterna integrerat i samma bild, 

bearbetas i båda analyserna med fokus på respektive del (text i textanalys och bild 

i bildanalys). 

2.1.1 Textanalys 

Jag har utgått ifrån två textanalyser från boken Metoder för brukstextanalys av 

Lennart Hellspong. I boken presenteras flertalet metoder för att analysera 

brukstexter. Alltså texter som har ett praktiskt syfte snarare än estetiskt och 

används vid ett särskilt ändamål (Hellspong 2010, s. 13 och 17). Vilket även 

stämmer i mitt fall där broschyren har syftet att sälja och informera om 

internsystemet PERFEKT. 

Jag hade två syften med min textanalys, dels att veta hur texten fyller sin funktion 

och dels att veta om den är bra eller dålig i relation till funktionen. För dessa 

syften valde jag att först göra en funktionell analys (ibid., s. 82). Jag har även 

genomfört en värderande analys (ibid., s. 92). Den funktionella analysen kan visa 

om textens egenskaper fungerar för dess syfte och hur texten samspelar med 

läsaren och situationen (ibid., s 82-84). Analysen går igenom punkter som: vilken 

situation texten förekommer i, om det finns en huvudfunktion, och om textens 

språk fungerar med dess tilltänkta funktion.  

Den värderande analysen har en retorisk aspekt, där man ska kunna bedöma vad 

någon annan (eller vad en själv skrivit) för att kunna förbättra det. Analysens har 

även syftet att ”bedöma en texts egenskaper med hänsyn till dess uppgift i sitt 

sammanhang” (ibid., s. 93). Men resultatet av en värderande analys beror på vad 

den som analyserar kräver av texten (ibid., s. 92). Den värderande analysen blir 

därför lätt subjektiv, eftersom det behövs en bedömning av den som analyserar. 

Det var även därför jag gjorde en funktionell analys först för att få fram vad jag 

kan kräva av texten i förhållande till dess funktion.  
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2.1.2 Bildanalys 

När jag genomförde bildanalysen utgick jag från en bildanalys ur rapporten 

Trovärdiga bilder, skriven av Rune Pettersson (2001, s. 24). Punkterna är de mest 

grundläggande för en bildanalys, och Pettersson själv påpekar att hans analys bara 

är ett exempel i mängden (ibid.). Han ger även tips på vad bildanalysen kan 

innehålla: sändaren, mottagaren, innehåll, utförande, kontext, fysisk form, 

bildspråk, distributionssätt och estetiskt värde (ibid.). Under min bildanalys har 

jag även tittat på konnotation och denotation. Barthes förklarar att denotation är 

tecknets uppenbara betydelse (Fiske 1997, s. 118). Konnotation däremot är termen 

som används för att beskriva vad man kommer att tänka på när man ser bilden 

(ibid.). Konnotativ betydelse är när man associerar fritt och kan läsa vad som sägs 

ur ett sammanhang. 

2.2 Telefonintervju med målgruppen 
Internsystemet PERFEKT har många funktionstillval och därmed även mycket 

som går att informera om. En indikation på vilken information målgruppen – 

behöver eller vill veta – kan underlätta mitt informationsurval i den slutgiltiga 

designen. Jag ville därför få kontakt med målgruppen och förberedde fem frågor 

som handlade om informationsurval samt teknisk kompetens. Frågorna jag ville 

ha svar på var: 

1. Vad skulle du vilja ha för information i en broschyr om ett internsystem? 

Vad vill du veta? 

2. Är det några specifika funktioner du är intresserade av, för just ditt 

boende? 

3. Hur mycket teknisk information behöver du veta? Vill du exempelvis ha 

med kopplingar (”hur de pratar med varandra”)? 

Telefonintervju som metod 

Jag kontaktade målgruppen via telefonintervjuer. Kontakt via telefon är inte helt 

optimalt och uppfyller sällan den akademiska forskningens ändamål och kriterier 

(Gillham 2008, s. 141). Dock valde jag ändå att kontakta målgruppen via telefon 

på grund av de förutsättningar jag hade. Min målgrupp var svår att få tag på och 

har vanligen inte mycket tid över. Intervjuer via e-post var också något jag 

övervägde men eftersom det är osäkert när, och om man ens får ett svar var 

telefonintervjuer en bättre metod. Gillham berättar även att för intervjupersonen 

underlättar det om man har en telefonintervju eftersom intervjupersonerna måste 

formulera sig skrift om de ska svara med e-post (ibid., s. 143). Att formulera sig i 

skrift är vanligtvis mer krävande – därför är telefonintervjuer den 

rekommenderade metoden vid en distansintervju (ibid.). 
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Jag mötte motstånd vid telefonintervjuerna då personerna jag ringde inte hade tid 

att svara eller så fick jag inget svar alls. Gillham påpekar att telefonintervjuer 

vanligen är kopplat ihop med telefonförsäljare och marknadsintervjuer samt att 

det är lätt att telefonsamtalet känns som ett intrång (ibid., s. 142). Därför 

rekommenderas ett förberedande samtal innan intervjun hålls för att bestämma tid 

och plats som fungerar för personen, samt att intervjupersonen faktiskt känner sig 

tillfrågad (ibid., s. 142 och 145). Han rekommenderar även att skicka sina öppna 

frågor till dem (ibid.). Jag förstår syftet med det och att det kan vara lättare för 

intervjupersonen att ha frågorna framför sig istället för att bara lita på rösten 

(ibid., s. 146). Men det jag tyckte var lämpligt med telefonintervjun var att jag inte 

behövde kräva så mycket av intervjupersonen. Eftersom det var nog svårt att få 

tag på frivilliga personer förmodar jag att det skulle varit svårare för dem att göra 

något utöver samtalet. Dock frågade jag alltid intervjupersonen om hen var 

upptagen för stunden innan jag började presentera mig som en student från 

Mälardalens högskola. Det för att försäkra dem om att det inte var en 

marknadsintervju. Jag berättade om mitt arbete och dess syfte. Efter den 

introduktionen frågade jag om personen hade tid att svara på några frågor rörande 

information om internsystem anpassat för särskilda boenden. Personen fick även 

veta hur lång tid det skulle ta och att det endast rörde sig om tre korta frågor. 

Urval av intervjupersoner 

När jag gjorde urvalet av intervjupersoner försökte jag tänka på varje region i 

Sverige (nord, syd, öst och väst). Från varje region ville jag ha med en större och 

en mindre kommun och ett jämnt antal personer från olika verksamheter 

(kommunalt och privat vårdboende och LSS-boende). Tillslut fick jag tag på fem 

personer, det optimala vore såklart om jag även hade ringt upphandlare också. 

 Verksamhetschef 1, privat vårdboende, Umeå kommun 

 Verksamhetschef 2, privat äldreboende, Linköping kommun 

 Verksamhetschef 3, privat äldreboende, Västerås kommun 

 Enhetschef 1, kommunalt demensboende, Söderköping kommun 

 Enhetschef 2, kommunalt LSS-boende, Eskilstuna kommun. 

2.3 Etiska överväganden och metodkritik 
Jag har gjort övervägande om namn och andra uppgifter om intervjupersonerna, 

samt om det varit relevant för rapporten och min studie att nämna deras namn. 

Informerat samtycke har använts vid intervjuerna och har respekterats. Enligt 

CODEX – Regler och riktlinjer för forskning, ska de deltagande bland annat bli 

informerad om arbetet och dess syfte, att deltagandet är frivilligt och att personen 

kan avbryta medverkan när som helst (CODEX Informerat samtycke 2015). I mitt 

samtycke hade jag med den informationen, samt att arbetet senare kommer 
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publiceras offentligt på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Vid 

expertintervjuerna kunde jag samla den informationen i ett samtyckesdokument 

som intervjupersonerna fick läsa och skriva på (se Bilaga 2). Enligt CODEX ska 

informationen om informerat samtycke presenteras både skriftligt och muntligt 

(CODEX Informerat samtycke 2015). Jag kompletterade samtyckesdokumentet 

muntligt vid expertintervjuerna genom att fråga hur jag ska referera till dem i 

rapporten och förklarade återigen sökbarheten som förekommer vid en offentlig 

publicering. 

Vid mina telefonintervjuer fick intervjupersonerna samtyckesdokumentet uppläst 

och jag fick ett muntligt godkännande. Dokumenteringen av samtycket 

försvårades dock eftersom jag inte spelade in de intervjuerna. För 

dokumenteringen av samtycket och intervjun skulle en ljudinspelning varit att 

föredra. Men jag valde bort ljudinspelningen på grund av etiska aspekter. Gillham 

menar att intervjupersonerna vanligen inte vet vad de ger sig in på eller glömmer 

bort att de är inspelade (2008, s. 146). Man måste därför påminna 

intervjupersonen att intervjun spelas in. 

Om jag skulle haft mer tillgång till målgruppen skulle jag velat göra djupare 

intervjuer och kontaktat dem mer under hela min process. Jag tror en bokad 

djupintervju skulle gett mer information om intervjupersonen känner att hen har 

tid. Det är målgruppen jag designar för och mer kontakt med målgruppen skulle 

resultera i mer kunskap om dem. Det skulle innebära att jag skulle kunna anpassa 

informationen på den slutgiltiga gestaltningen – ytterligare. 
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3. Resultat av metoder 

Här presenteras metoderna som redovisades i föregående kapitel. Analyserna av 

text- och bildanalysen samt resultat av målgruppsintervjun. En sammanfattning 

av resultatet finns vid varje metodredovisning. 

3.1 Analys av nuvarande material 
Här redovisas analyserna av det nuvarande materialet. Resultatet av 

textanalyserna presenteras först, senare resultatet av bildanalysen. 

3.1.1 Hellspongs funktionella analys 

Situation 

Broschyren om internsystemet PERFEKT används vid mässor och att skicka som 

en PDF när intresserade kunder frågar efter den. Målgruppen för broschyren är 

upphandlare på kommunen, enhetschefer och andra ansvariga för olika 

vårdboenden (se utförligare kartläggning 1.1.2 Målgruppen). Vid mässorna finns 

Tjeders på plats och kan på så sätt komplettera broschyren. När broschyren 

däremot skickas via mejl får målgruppen vanligen ingen kompletterande 

information från Tjeders. Tjeders berättar dock att målgruppen vanligen brukar ta 

upp broschyren på ett internmöte (Ljungquist 2015b). Där är det troligt att 

målgruppen har lite mer tid att diskutera broschyren, till skillnad från 

mässtillfället. 

Funktion 

Texten ska uppfylla funktionen att göra målgruppen intresserad, få förståelse av 

produkten som därefter ska leda till ett köp – vilket är Tjeders slutmål. De olika 

funktionerna varierar i broschyren vilket gör att broschyren kan delas upp till en 

marknadsföringsdel (första tre sidorna) och en informationsdel (sista sidan). 

I marknadsföringsdelen fokuserar texten nämligen på att sälja in läsaren. Det finns 

en kort beskrivning om företaget, bilder som ska symbolisera trygghet och många 

värdeord används i texten – ”kvalitetssäkring”, ”trygghet” och ”tydlig”.  Ur ett 

informativt perspektiv säger dessa ord inget om systemet i sig och är endast till för 

marknadsföringssyftet. Exempelvis: ”Anpassningsbar helhetslösning, skapar 

trygghet och en god livskvalitet”. Inom informationsdesign och en mer informativ 

text skulle svarat på frågorna: Hur är det en anpassningsbar helhetslösning och 

hur skapar systemet trygghet med en god livskvalitet?   
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Bild 1: Enda texten som kompletterar informationsgrafiken 

Sista sidan av broschyren består av en informationsgrafik och en text i form av en 

punktlista av arton punkter (Bild 1). Texten är uppdelad i två kolumner och 

innehållet blir mer informativt eftersom texten går in mer på internsystemets 

funktioner. Det är även här som de tidigare påståendena ska få tyngd och 

förklaras. Punktlistan har rubriken ”Exempel på anpassningar” och listar alltså 

olika funktioner. Fortfarande får dock inte läsaren reda på vad det är som är 

specifikt med internsystemet PERFEKT (Ljungquist 2015a). Informationsgrafiken 

har inte någon bildtext. Enligt Hellmark behöver alla bilder en bildtext, även om 

bilden är alldeles intill texten och det bilden talar om (2004, s. 109). Tanken är att 

läsaren ska kunna bläddra och titta på bilderna – utan att läsa texten (ibid.). 

Sammanfattning 

Funktionerna av broschyren varierar och kan därför delas upp till en 

marknadsföringsdel och informationsdel. I början av marknadsföringsdelen har 

texten fokus på att sälja in läsaren och att göra hen intresserad – värdeord och 

bilder som ska symbolisera trygghet används. I informationsdelen blir texten 

däremot mer informativ, syftet är att texten ska informera om funktionerna i 

systemet samt förklara de tidigare lovorden. Dock finns endast en komplex 

informationsgrafik, och en tillhörande punktlista som komplement. Punktlistan 

räcker dock inte för att förklara informationsgrafiken eftersom grafiken är alltför 

komplex. Därför är det mindre troligt att någon tittar på grafiken – vilket gör att 

den inte fungerar som en betydelsebärande helhet. 
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3.1.2 Hellspongs värderande textanalys 

Förutsättningar 

Den funktionella analysen visade alltså att broschyren har funktionerna: att 

marknadsföra och att informera om systemet. Broschyren ska verka för att skapa 

ett första intresse. Men för att få det krävs även en introduktion och förklaring av 

systemets funktioner, för att förstå vad det finns att tycka om med systemet. 

Kraven som ställs är därför en begriplig information om systemets funktioner. 

Eftersom internsystemet PERFEKT har många olika tillval och ett helt eget 

kompendium för dessa (Tekniska hjälpmedel)krävs det att broschyren i sig är 

lättöverskådlig och har rätt anpassad information till målgruppen. Med rätt 

anpassad information menas alltså; information som är relevant för den enskilda 

kundens verksamhet. 

Välplanerad & begriplighet 

Texten har två bestämda syften, men ”spretar” ändå. Materialet är inte helt 

integrerat och följer ingen röd tråd i texten. Texten ändras i stilnivå och tilltal, 

vilket kan göra att materialet upplevs rörigt. I marknadsföringsdelen anpassar sig 

stilnivå och ordvalen till vad målgruppen kan. Det finns dock för många och 

onödiga sammansättningar av ord, som t.ex. ”funktionsövervakas”. 

 

     

Bild 2: Tjeders logotyp och symbol som används i deras designmaterial. 

 

Designen av broschyren följer dock de element som Tjeders använder vid 

designmaterial; alltså deras logotyp, typsnittet ”TheSerif” och deras gröna färg 

(Bild 2). 

I informationsdelen och informationsgrafiken innehåller texten dock svåra ord 

som inte är helt självklara och förklaras inte, exempel på dessa är: ’Fjärradm.’, 

’NFC’, ’DECT’, ’IP-DECT’, ’kom.modul’ och ’mRadio’. Sistnämnda är den enda 

som förklaras i en parantes som multiradio, och ’Fjärradm.’ kan utläsas som 

administration utifrån sin kontext (står under blocket ”Administration”). Även om 

’m.Radio’ har en förklaring och ’Fjärradm.’ kan utläsas från sin kontext – är 

begreppen, och förkortningarna inte helt bekanta för målgruppen. När vi hittar ett 

svårt ord tar vi ofta hjälp av sammanhanget alltså hur det används i texten 
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(Josephson 1989, s. 85). Den enda förkortningen som kan användas på det sättet 

är DECT som nämns som ’DECT-telefon’ i ett sammanhang. Dock kan denna 

förkortning vara olika beroende på var man jobbar, som tidigare nämnt sa en 

enhetschef att de kallar sina larmtelefoner för ’COBS’ (se 1.1.2 Målgruppen). De 

andra förkortningarna tas inte upp i någon annan kontext än den i grafiken. Bilder 

kan hjälpa till för att förklara abstrakta sammanhang men i denna kontext är inte 

symbolerna så tydliga vilket kan försvåra (se mer 3.1.3 Bildanalys).  

Jag kontaktade enhetschefer och upphandlare vid Uppsala och Eskilstuna 

kommun och frågade om de förstod förkortningarna. De fick informationen om 

mitt arbete och att förkortningarna, stod på en informationsgrafik i en broschyr – 

om ett internsystem anpassat för vården. De hade alltså ingen tillgång till själva 

grafiken eller såg symbolerna. Men de förstod inte förkortningarna, varken 

mRadio eller multiradio. 

Textens utformning 

På första sidan av broschyren är radlängden alldeles för lång. Den ideala 

radlängden är maximalt 55-65 tecken per rad och bör inte vara kortare än 33-45 

tecken per rad (Hellmark 2004, s. 31). Men här är det 149 tecken per rad vilket 

gör att ögat knappt hittar tillbaka och ger obekväm rytm åt läsningen. Texten är 

inte omväxlande, liknande information återupprepas på flera ställen i texten, ett 

exempel är stycket ”Flexibilitet”. Några ord som upprepas flera gånger är: 

”flexibilitet”, ”enkel” och ”lätt”. Texten har som tidigare nämnts många 

påståenden och värdeord vilket kan övertyga i sig, men kan även upplevas som 

tomma ord – om man inte får någon förklaring. Texten är korrekt i sina 

sakuppgifter, men behöver mer stöd för resonemangen, vilket målgruppen inte får 

av den informativa delen heller. Resonemangen i texten kan ibland vara svår att 

följa och textbindningen verkar inte helt logisk. Exempelvis ”Traditionella 

trygghetslarmlösningar tenderar att med tiden bli omoderna när verksamheten 

förändras”, och nästa mening som lyder: ”PERFEKT Internsystem är en 

långsiktigt ekonomisk fördelaktig investering som fortlöpande kan förändras med 

verksamheten”. 

Systemet har en grund, som sedan kan byggas på med olika funktionstillval, men 

målgruppen får ingen information om konceptet. Broschyren förklarar alltså inte 

systemets koncept tillräckligt. Som Tjeders tidigare berättat i en intervju 

(Ljungquist 2015a) är informationsgrafiken till för att komplettera punktlistan 

men ska även förmedla information om systemet, dess kopplingar (hur de ”pratar” 

med varandra), funktioner och tillval som finns (se 3.1.3 Bildanalys). Men 

informationsgrafiken är komplex vilket gör det troligt att läsaren förstår, eller ens 

kan läsa den. 
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Sammanfattning 

I nuvarande skick har broschyren ingen röd tråd vilket kan upplevas som rörigt. 

Stycken återupprepas och textbindningen är inte logisk. Texten ändras i både 

stilnivå och i tilltal, så som ordval och funktion i de olika delarna. Tilltalet i den 

informativa delen är alltför teknisk med tanke på vad målgruppen kan och har för 

erfarenheter. Målgruppen behöver en förklaring till alla lovord som förekommer i 

marknadsföringsdelen, för att den ska fungera behövs en mer informativ text. Med 

många ord och förkortningar i den informativa delen, och utan kontext, är det inte 

helt självklart att målgruppen förstår. 

3.1.3 Bildanalys 

Sändaren och mottagaren 

Bilderna i broschyren är från Furillo Digital Agency (www.furillo.se) som bland 

annat hjälpt Tjeders med deras produktkatalog. Eftersom det är Tjeders broschyr 

blir de sändaren av bilderna eftersom de valt att använda dem i broschyren. 

Avsikten med bilderna är att koppla samman produkten med orden ”trygghet” och 

”omhändertagande”. Tredje och fjärde bilden har dock en mer informativ 

funktion: att komplettera texten. Bilderna har samma mottagare som broschyren 

vilket är enhetschefer samt upphandlare inom kommun och privat sektor. 

Innehåll och utförande  

Den tryckta broschyren innehåller fyra bilder, en på varje A4. Första bilden 

visualiserar två par händer, andra bilden en vårdare och en patient, tredje bilden 

statistik, och den fjärde bilden visualiserar en informationsgrafik. 

 

Bild 3: Första bilden i broschyren om internsystemet PERFEKT 

Första bilden är ett fotografi i liggande format (Bild 3). Fotografiet visar en hand 

som blir omfamnad av en annan hand, med ring på fingret. Eftersom händerna 

som omfamnar, den andra handen, är mindre synligt rynkiga konnoterar jag att det 

är en yngre person. I bakgrunden syns en filt, liknande de som finns på 

http://www.furillo.se/
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vårdinrättningar. Hela bilden symboliserar trygghet och kärlek på grund av 

omfamningen av händerna. Omfamningen ser ut att vara avslappnande och lätt, 

och ser alltså inte ut att göra ont. Det finns en röd färgnyans i bilden vilket gör att 

färgerna upplevs varma (Bergström 2012, s. 260). Att bilden upplevs varm 

förstärker trygghetskänslan. I hela kontexten (broschyr om ett internsystem till 

vården) konnoterar bilden till en varm och trygg kommunikation mellan vårdare 

och patient. 

 

Bild 4: Andra bilden i broschyren om internsystemet PERFEKT 

Andra bilden är ett fotografi i stående format som nästan tar upp hela pappersytan 

i broschyren (Bild 4). Fotografiet visualiserar en kvinna i blå tröja och blåa byxor, 

liknande en arbetsklädsel som brukar finnas på sjukhus och äldreboenden. Jag 

konnoterar därför att hon är en vårdare. Miljön i bilden kan vara ett sjukhus eller 

ett vårdhem med tanke på vårdarens uniform samt skymten av ett nattygsbord som 

liknar de som brukar finnas på sjukhus. Vårdaren ler mot en äldre dam med rosa 

nattlinne och kofta. Den äldre damen halvligger i sängen medan vårdaren står 

bredvid sängen, därför konnoterar relationen mellan dem vara vårdare – patient. 

Båda personerna ler på bilden och de ser därför ut att tycka om varandra. 

Vårdaren håller en hand på patientens rygg och ser ut att nyligen gett henne något 
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att dricka. Patienten håller i glaset, ler och skrattar. Bilden påminner om den första 

bilden (Bild 3) eftersom aktörerna är samma: en äldre och en yngre person. På en 

konnotativ nivå kopplas bilderna ihop eftersom det är samma aktörer och 

relationen kan associeras till vårdare – patient på båda bilderna. Däremot på en 

denotativ nivå är det inget som kopplar ihop bilderna; det är inte likadana filtar 

och vårdaren saknar ring på ena bilden. Ovanför bilden står det ”Med trygghet i 

fokus”. Vilket gör att betydelsen och tolkningen av bilden kan vinklas. Inom 

semiotiken kommer Barthes fram till två olika relationer som bild och text kan ha, 

”förankring” och ”relä” (Ekström & Moberg 2008, s. 23 refererar till Barthes 

1977, s. 39). Barthes menar att förankring är hur ett ord, alltså en bildtext eller 

rubrik kan få läsaren att fastna vid en tolkning av bilden och undvika de andra 

(ibid.) Utan bildtexten associerade bilden gemenskap och ett bra bemötande 

eftersom de båda personerna i bilden ser glada ut. Men med bildtexten i kontext 

appliceras även trygghet vilket gör att patienten i detta fall känner sig trygg. 

  

Bild 5: Tredje bilden i broschyren om internsystemet PERFEKT 

Tredje bilden i broschyren ser ut att vara en skärmdump tagen i datorn och visar 

tre bilder eller ”programfönster” (Bild 5). De två bakre fönstren ser ut att vara 

någon typ av lista, kanske av siffror eller text – det är dock svårt att tyda vad det 

står. De två främre bilderna visar ett cirkeldiagram respektive ett stapeldiagram i 

olika färger: blått, grönt, rött och orange. Eftersom det ser ut att vara ett diagram 

tror jag de visar statistik av något slag. Det finns ingen bildtext, men bilden har en 

tillhörande text – där det står att alla händelser i internsystemet loggas. Dock är 

den texten placerad till vänster om bilden vilket inte är helt optimalt, om man 

tänker på läsriktningen då texten ovanför tros passa till istället (se Bilaga 1). 
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Bild 6: Fjärde bilden i broschyren om internsystemet PERFEKT 

Fjärde bilden är den som är intressant ur mitt perspektiv (Bild 6). Bilden är gjord i 

datorn, liknande informationsgrafik i ett liggande format. Texten på 

informationsgrafiken har jag tidigare gått igenom i textanalysen. Men lite kort har 

informationsgrafiken åtta olika block med varsin tillhörande rubrik: 

”Administration”, ”Kvalité och uppföljning”, ”Kamera & brandlarm”, ”Mobil 

larmhantering”, ”DECT/IP-DECT”, ”Aktivitet- & insatsregistrering”, 

”Dörrlarmcentral/ dörrkontroll” och ”Platsmiljöer mRadio (multiradio)”. Under 

dessa olika rubriker finns bilder och text, alla rubriker kopplas samman med 

linjer/streck som leder till varandra. Det brukar kallas informationsgrafik och 

syftet med den är att visa en process av något slag. Denna bild har alltså en 

informativ funktion (Pettersson 2001, s. 24). I Tjeders fall ska denna 

informationsgrafik visa hur kopplingen och hur komponenterna ”pratar med 

varandra”, visa funktioner och tillval (Ljungquist 2015a). Grafiken var också 

gjord för att prata omkring den eftersom de medger att den innehåller teknisk 

information (Säljare 2015b). Dock blir det svårt att prata om den, om målgruppen 

får den skickad till sig via mejl. 

Informationsgrafiken är komplex och har ingen hierarki, den blir därmed svår att 

följa och förstå. Grafiken innehåller dessutom mycket information vilket gör 

grafiken betydelsebärande för att förstå helheten av produkten – och dess koncept. 

Det tar tid att skanna detaljer från en sådan komplex grafik och endast lite detaljer 

erhålls vid första anblick (Ware 2013, s. 331). Ett antal studier stödjer tanken att 

vi först förstår form och den övergripande strukturen av ett objekt, sedan förstår vi 

detaljerna (Price & Humphreys 1989 och Venturino & Gagnon 1992 citerad i 

Ware 2013, s. 331). Läsaren måste alltså lägga ner tid för att få ut all information 
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från grafiken. Enligt Cairo ska grafiken inte förenkla meddelanden, men däremot 

klargöra informationen och avslöja sådant som inte var synligt förut (2013, s. 79). 

Han menar att med den visuella grafiken kan man alltså ”avslöja” sådant som inte 

går att visa i text, på så sätt kan de båda modaliteterna komplettera varandra. 

Vissa bilder i informationsgrafiken är lite för detaljerade för att kunna urskiljas, 

och vissa har alltför dålig kontrast. Vitt objekt mot en vit bakgrund är inte helt 

optimalt och kan lätt ”smälta” in i varandra om det inte går att urskilja kanterna 

från var ett objekt slutar och ett annat börjar. Symbolerna är inte självklara för alla 

och därför behövs information som kan hjälpa läsningen av grafiken och förklara 

bilderna. Bilderna har en blandning av olika manér: stiliserade, fotografier och 

illustrationer. Blandningen av manéren kan göra att vi uppfattar dem som olika 

grupper, gällande likhetslagen (Groome 2010, s. 52). Det verkar dock inte finnas 

någon djupare tanke med bildernas olika manér, exempelvis om de grupperat 

funktioner i ett bildmanér, tillval i ett eller liknande. I nuvarande skick verkar 

bildmanéren vara slumpvis utvald för varje symbol. 

Sammanfattning 

De två första fotografierna i broschyren kommunicerar trygghet, värme och en 

god kommunikation. Dock är statistikbilden och informationsgrafiken, som är 

gjorda i datorn, ingen tillhörande bildtext. Statistikbilden har en text som den ska 

tillhöra, men med tanke på läsriktningen är bilden inte optimalt placerad till höger 

som den är nu. Informationsgrafiken är en betydelsebärande helhet för den 

informativa textens funktion, men är alldeles för komplex. Grafiken har ingen 

tydlig hierarki vilket gör att den blir svår att följa och ger alltså ingen tydlig 

läsriktning. Bilderna i grafiken har otydliga symboler i både kontrast, innehåll och 

bildmanér. Symbolerna är inte helt självklara för alla och dess olika bildmanér 

kan uppfattas som att de tillhör olika ”grupper” trots att det inte är någon 

medveten tanke i det.  

3.2 Resultat av målgruppsintervjun 
Här redovisas telefonsamtalen med de fem personerna från målgruppen. Nedan 

presenteras en sammanställning av stödanteckningarna som togs under samtalet, 

samt en kort slutsats. Formatet på mina intervjufrågor var öppna eftersom 

intervjupersonen fick svara fritt i sina egna ord, det gjorde att ett standardiserat 

format var svår att ta fram. Dock har jag ändå försökt att hitta mönster och svaren 

har analyserats. 

Vad skulle du vilja ha för information i en broschyr om ett internsystem? 

Intervjupersonerna blev lite ställda av frågan och hade svårt att svara på frågorna 

om vilken information de skulle vilja ha med. Förmodligen är det inget de 

funderar över eller fått frågan om förut. På så sätt skulle det varit bra om jag 
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skickade frågorna innan som Gillham tipsar (2008, s. 142 och 145). Alla de 

tillfrågade intervjupersonerna sa att de vill veta funktionerna. En intervjuperson 

nämnde räckvidd på larmet, information om batterier och om det är enkelt att byta 

ut själv (Verksamhetschef 1). En annan sa funktion och underhåll, kvaliteten, 

hanteringen och vem det är som har ansvaret för produkten (Enhetschef 1). Någon 

nämnde information om tillbehör och information om olika larmtyper, om hen kan 

kontrollera larmet, dra larmlistor samt om (och hur) det är lättillgängligt 

(Verksamhetschef 2). Enhetschef 2 nämnde att de var viktigt om larmet kom fram, 

hur det fungerar och att det är säkert, tillade även att hen vill veta om larmet går 

att ha på sig och vad som är grunden i systemet. 

Specifika funktioner du är intresserad av för just ditt boende? 

Som vid tidigare fråga var det många som hade svårt att svara och kritik till mig 

själv kanske frågan dels var utformad för att svara på den första frågan som 

ställdes. Verksamhetschef 3 ville veta om det fanns något typ av speciallarm med 

tanke på brukarna på hens verksamhets som inte kan larma själva, ville också ha 

information om ljudfunktioner. Förmodligen innebär ljudfunktioner innebär 

information om ljudnivåer på larmtelefonen, hur hög volym och om det går att 

stänga av. En annan intervjuperson ville veta om alla får tillgång till systemet eller 

om det går att ställa in åtkomstnivå (Enhetschef 1). Information om larmet, hur 

larmet fungerar och om det är tryggt och säkert samt om det finns produkter som 

kan läggas till i efterhand (Verksamhetschef 1). 

Hur mycket teknisk information vill du veta?  

Jag berättade att i broschyren som jag hade framför mig (internsystemet 

PERFEKT) fanns en informationsgrafik som visade hur komponenterna i 

internsystemet ”pratar med varandra” – och frågade om de skulle vilja ha den 

informationen. Här var alla överens om att de inte ville ha någon typ av teknisk 

information överhuvudtaget och återupprepade att det var ”information om 

funktioner” och ”funktionaliteten” som var det viktiga. 

Sammanfattning 

Frågorna var enkla och svaren korta med omfattande svar som ”jag vill ha 

information om produkten”, men trots det var svaren lika och jag kunde se ett 

mönster. Det alla intervjupersoner ville veta var: information om larmet, om det 

fungerar och hur det kommer fram i larmtelefonen, samt vilka larmtyper som 

finns. För de tillfrågade verksamhetscheferna och enhetscheferna var det 

funktionaliteten som räknas och ingen var varken intresserad eller ville ha med 

någon teknisk information. 
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4. Litteraturgenomgång 

Här presenteras tidigare forskning och teorier; om kodning för multimodalitet, 

texter och bilders respektive styrkor, text och bild i samverkan, samt om 

gestaltpsykologi. Senare presenteras en slutsats och källkritik. 

4.1 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen jag tittat på är text och bild i samverkan utifrån ett 

kognitionsteoretiskt perspektiv. Detta eftersom kognition bearbetningen är en del 

av problemet i det nuvarande materialet. 

Forskningen som finns i nuläget har vanligen gjorts inom pedagogik. Lärande kan 

mätas genom tester av besvarande, med det slutgiltiga målet att elever ska komma 

ihåg materialet och/eller återupprepa det (Mayer 2005, s. 32). Tester kan även 

göras genom överföring där elever ska kunna använda informationen för att lösa 

nya problem, vilket resulterar i att de måste förstå materialet (ibid.). Mitt syfte 

med denna studie är att skapa förståelse för systemets funktion i broschyren. Jag 

har därför till största del tittat på forskning med text och bild i samverkan som 

haft det slutgiltiga målet att främja förståelse (Eitel & Scheiter 2014; Mayer 

2005).  

I den här studien har jag tittat på litteratur som berör hur läsning går till, utfört på 

tryckt material (Holsanova & Nord 2010; Holsanova 1999a). Dock har jag inte 

haft lika stort fokus om forskningar som gjort utprovningar på tryckta tidningar 

eftersom man då ofta studerar visuell uppmärksamhet och vad läsaren dras till. I 

en tidning finns nämligen konkurrerande, och olika typer av information med 

olika syften (exempelvis annonser, reklam, artiklar och reportage). Men i 

broschyren om PERFEKT finns endast ett innehåll. Broschyren kommer både att 

finnas i tryckt material och som en PDF vilket innebär digitalt material. På nätet 

förekommer också mycket konkurrerande information (Holsanova 1999a, s. 45). 

Vägledningen på nätet är vanligtvis också svår eftersom det finns möjligheten att 

klicka sig vidare på andra länkar (ibid.). I PDF-versionen av broschyren kommer 

läsaren stanna på samma sida och den svåra vägledningen förekommer inte lika 

lätt. 

4.1.1 Mayers kognitiva teori om lärande med multimedia 

Det är viktigt för designern att utforma ett material efter hur det mänskliga sinnet 

fungerar, för att minska den kognitiva belastningen och därmed främja förståelsen 

av materialet. Det finns många teorier om hur vi bearbetar multimodala material. 

Jag har tittat på Richard Mayers teori om lärande med multimedia. Mayers 

forskning har handlat om kognition, undervisning och teknologi, inklusive 
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multimedia inlärning. Han har undersökt och visat att användningen av både text 

och bilder främjar förståelsen vilket han kallar ”the multimedia principle” (Mayer 

2005, s. 31). Denna princip innebär alltså att människor lär sig bättre med ord och 

bild, än enbart ord (ibid.). Mayers forskning fokuserar på hur lärandet kan främjas 

med hjälp av bilder och text, främst i undervisningsmaterial. Han är främst 

intresserad av hur modaliteterna kan användas för att främja förståelsen (ibid.). 

Därför anser jag att denna forskning är relevant (se 4.1 Tidigare forskning). 

Mayer har utvecklat en kognitiv teori om multimedia inlärning som baseras på 

forskning om hur människor lär sig, och tre antagande om hur det mänskliga 

sinnet fungerar. Dessa antagande är: det mänskliga sinnet har två kanaler, 

begränsad kapacitet och är ett aktivt bearbetningssystem (ibid., s. 37). Grunden till 

dessa hypoteser förklaras av Mayer. 

 Pavios dubbelkodnings teori (eng. dual-coding theory). 

Dubbelkodningsteorins antagande är att människor har en särskild 

informationsbehandlings kanal för visuellt och audio 

representerade material (Mayer 2005, s. 33 refererar till Pavio 

1986). 

 Arbetsminnet har begränsad kapacitet (eng. limited capacity 

working memory). Människor är begränsade i den mängd 

information som kan bearbetas på en gång, i varje kanal. 

Begränsningarna av vår bearbetning tvingar oss att fatta beslut om 

vilken inkommande information vi vill uppmärksamma (Mayer 

2005, s. 35-36 refererar till Baddeley 1986;1999 och Chandler & 

Sweller 1991, och Sweller 1999). 

 Aktiv bearbetning. Människor engagerar sig aktivt i kognitiv 

bearbetning, i syfte att bygga en sammanhängande mental 

representation av sina erfarenheter. De aktiva processerna 

innefattar att uppmärksamma och integrera inkommande 

information med annan. Resultatet av aktiv kognitiv bearbetning är 

byggandet av en sammanhängande mental representation (Mayer 

2005, s. 36; Se även Eitel & Scheiter). 

Men framför allt är multimedia lärande en krävande process som tvingar oss att 

välja relevanta ord och bilder; organisera dem i sammanhängande verbala och 

bildframställningar; och integrera verbal och bildframställningar med varandra – 

och med våra förkunskaper (Mayer 2005, s. 37). 

Principer om multimedia inlärning 

Att bara lägga till bilder till ett textmaterial garanterar ingen förbättring av 

lärandet (Mayer 2005, s. 31). Därför har Mayers senare forskning handlat om hur 

man bäst designar ett material tillsammans med bilder och ord. Den forskningen 

har resulterat i tio designprinciper. Fem principer för att minska ovidkommande 

bearbetning, tre principer för hantering av viktig bearbetning och två principer för 
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att främja generativ bearbetning (Mayer 2005). De mest relevanta för min studie 

är hur man minskar ovidkommande bearbetning som presenteras nedan. 

 ’Coherence principle’ 

Människor lär sig bättre när ovidkommande material undviks 

(Mayer & Moreno 1998, s. 4; Mayer 2005, s. 183). Det innebär 

bland annat att utesluta material som är dekorativ och inte praktisk. 

Att använda enklare grafik som är lättare att bearbeta än detaljerad 

och/eller dekorativ (ibid.). 

 ’Signaling principle’ 

Människor lär sig djupare från ett multimedia material om ledtrådar 

belyser väsentliga delar (Mayer 2005, s. 183). Ledtrådar kan 

exempelvis vara grafik i form av pilar. 

 ’Redundancy principle’ 

I en presentation lär sig människor bättre om grafik endast 

förklaras verbalt, än verbalt och text på skärmen. Finns dock två 

undantag, när tekniskt språk används och när målgruppen kan ha 

språksvårigheter (ibid.). 

 ’Spatial Contiguity Principle’ 

I ett multimedia material bör bilder och ord vara nära varandra. Det 

blir mer kognitiv belastning om objekten är separerad (ibid.; Mayer 

& Moreno 1998, s. 3). 

 ’Temporal Contiguity Principle’ 

Närheten av bilder och ord gäller även i tid. Exempelvis i en 

presentation: integrera hellre bild och ord på samma sida, snarare 

än att visa dem efter varandra (ibid.). 

Värt att nämna är också ’individual differences principles’ som menar att dessa 

principer är viktigare för de med låg kunskap än de som har mer kunskap om 

ämnet (Mayer & Moreno 1998, s. 4). 

4.1.2 Text och bild i samverkan 

I tidigare forskning har bättre inlärningseffekter i multimodalt material hittats, 

både när bild och texter presenterades samtidigt – men också sekventiellt, alltså 

efter varandra (Eitel & Scheiter 2014, s. 154 refererar till Mayer 2009). Eitel och 

Scheiter undrade: om text och bild ska presenteras sekventiellt är det i så fall 

bättre för inlärningen om bilden eller texten presenteras först? (2014, s. 154). För 

att svara på det, utförde de en undersökning genom att analysera 42 empiriska 

studier. De tittade både på studier som fått resultatet att bild före text ger bättre 

inlärning – och studier som bevisade motsatsen (ibid.). Varför studierna både visat 

att bild före och text ger bättre förståelse och tvärtom har förklarats av ”recency 

effect” (ibid., s. 153). Recency effect är Ebbinghaus teori som demonstrerade att 
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minnesförmågan påverkades av ordets plats på exempelvis en lista (Groome et al. 

2010, s. 176). Recency effect menar att sista delarna man hört av något är lättare 

att komma ihåg än delarna som är i början och i mitten (ibid.).  

Eitel och Scheiter analyserade studierna för att se om de kunde stödja deras egen 

hypotes: det är inte följden i sig i presentationen av text och bilder som ger bättre 

inlärning. Det är snarare de funktioner som text och bild har, för de processer och 

resultat av lärande som gör skillnaden, tillsammans med andra influenser så som 

förkunskaper (2014, s. 154). Efter analysen kunde de fastställa två grundläggande 

”betingelser” som kan avgöra både varför det är bättre för lärandet att bearbeta 

bilden innan text och tvärtom. Dessa betingelser var: vilken typ av kunskap 

läsaren har, och den relativa komplexiteten i information som presenteras i bild 

och text. I deras analys delades studierna upp efter bildens och texten betydelse i 

materialet. Studier som behandlat återupprepning (eng. recall) av information var 

text och bilder som vanligen var redundanta och bilderna syftade till att organisera 

informationen. Studierna som bevisat bättre förståelse (eng. comprehension) 

berörde text och bild som använts för att förklara vetenskapliga fenomen och 

processer. De studierna var vanligen genomförda med teorier om mental modell 

konstruktion (ibid., s. 165). Som tidigare nämnts är forskningen om förståelse 

mest relevant för mig. 

Efter granskningen av studierna som behandlade förståelse kom Eitel och Scheiter 

fram till att förståelsen kan öka om bilden presenteras före texten (2014, s. 167). 

På så sätt kan bilden begränsa tolkningen av texten och därmed även lösa 

otydligheter som kan förekomma i texten (ibid.). Uppgifter från bilden kan alltså 

fungera som en mall för att underlätta processen av att bygga en tillräckligt bra 

mental modell. Det främjar förståelsen, särskilt för de som har låga förkunskaper 

innan (ibid.). Däremot finns det även liknande resultat om texten presenteras först. 

Men då är det viktigt att vägledning finns i texten. Texten kan då vara till hjälp för 

förståelsen inte bara när det gäller ytterligare innehållsinformation, men även om 

vägledningen leder uppmärksamheten på de relevanta delarna i bilden (ibid., s. 

169). Uppgifter ur texten kan fungera som en guide för att leda läsarens 

uppmärksamhet på de relevanta delarna i bilden (ibid.). Eitel och Scheiter 

specificerar dock inte exakt hur texten ska fungera som en guide. Mitt antagande 

är att de menar vägledning i texten som ”i nästa stycke kommer du läsa…” eller ”i 

bilden kan du se…”, likt en berättarstil (se Multimodal integration nedan). 

Slutsatsen av Eitel och Scheiters granskning blev: för att bäst främja förståelsen 

ska det objekt som innehåller minst komplex information presenteras först (ibid., 

s. 170). 
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Multimodal integration 

I ”Textens fragmentering och läsares meningsskapande” har Holsanova och Nord 

bland annat tittat på hur ett samband i modalitetsgränserna kan skapas för att 

framhäva en linjär läsordning i ett multimodalt material (2010, s. 110). Deras 

utgångspunkt var ”att det visuella på många sätt har en avgörande betydelse för 

hur texten kan göras meningsfull och användas av en faktisk läsare” (ibid.) 

Holsanova och Nord menar att ett samband mellan de olika modaliteterna är 

viktigt för att se vilken läsväg som görs naturligt samt vilken påverkan det har på 

läsarens textanvändning (ibid.). De diskuterar några utav sambanden och utgår 

från två exempel som beskriver hur man beskär fruktträd. Beskrivningen är 

hämtad ur en svensk trädgårdsbok 1874 (Lindgren 1874, s. 46–47) och en 

motsvarande från 2005 (Hansson & Hansson 2005, s. 472–473).  

Holsanova och Nord menar att ett samband mellan text och visuella element kan 

skapas med ”tydliga symboliska länkar” (2010, s. 113). I deras exempel från 

trädgårdsböckerna finner de tre sådana typer av länkar: 

 Metaspråkliga hänvisningar, används för att styra uppmärksamheten, t.ex. 

”som bilden visar” (se även Eitel & Scheiter 2014). 

 ”Indexikala länkar är markörer som signalerar samband mellan olika 

punkter, t.ex. figurnummer och fotnotssiffror”. Ibland användes även 

bokstäver som länkade termer till rätt detalj på trädet. 

 ”Visuella länkar utgörs av sammanbindande streck och pilar som leder 

från en punkt till en annan”. I exemplet från 2005 användes länkarna för 

att visa termer som flyttats ut från brödtexten (Holsanova & Nord 2010, s. 

113). 

Ytterligare samband som Holsanova och Nord tar upp är markeringar av visuella 

gränser (2010, s. 113). Dessa gränsmarkeringar har flera funktioner. De visar vad 

som inte hör ihop genom att dra upp en gräns, och vad som hör ihop genom att 

skapa en gruppering. Visuella gränser kan markeras av ramverk, tomrum och 

avgränsade streck (ibid.). I exemplet från trädgårdsboken 2005 finns två 

markerade ramar som håller samman instruktionen om hur man ska kapa kvistar 

när man beskär och upplysningen om vilka månader man kan beskära (ibid., s. 

113). De visuella gränserna liknar gestaltlagen fysisk närhet (se 4.1.5 

Gestaltpsykologi). Sambanden kan också skapas innehållsligt, om olika element 

utgör delar av samma funktionella helhet och ställs i en funktionell relation 

(Holsanova & Nord 2010, s. 114). Visuell likhet eller visuell kontrast kan också 

markera samband eller skillnader av funktioner, det kan göras med hjälp av färg, 

färgton, färgskala, färgmättnad, storlek och komposition (ibid.).   
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4.1.3 Text i teknikinformation 

Nick A Moores forskning undersöker rådet som ges för tekniska skribenter 

nämligen att börja med det du vet är bekant för dina läsare och införa det okända 

ett steg i taget (2006, s. 43). Han hävdar att läsbarheten i tekniska manualer kan 

öka om texten använder tematisk bindning. Det innebär att man kombinerar tema 

vilket är redan befintlig information, med rema vilket är ny information (ibid.). 

Detta ska möjliggöra snabbare bearbetning för texten. Moores forskning fokuserar 

på andraspråks-läsare av engelska eftersom han anser att de utgör majoriteten av 

läsare av tekniska manualer (ibid., s. 44).  

Funktionen för tema karaktäriseras som "element som fungerar som utgångspunkt 

för meddelandet", eller "det är marken från vilken satsen tar fart" (Moore 2006, s. 

46 refererar till Halliday 1994, s. 37-38).  Moore observerar att alla språk har 

tema, men tema är inte i utgångsläget i alla språk och påpekar att artikeln 

behandlar det engelska språket. Det finns vissa grammatiska skillnader mellan det 

engelska och svenska språket – men eftersom tematisk bindning även är vanlig 

inom det svenska språket, anser jag att jag kan ta till mig det Moore säger i 

artikeln om tematisk bindning. 

Tema är utgångspunkten och rema är destinationen vilket innebär att rema börjar 

där tema slutar (Moore 2006, s. 44-45). Tema-rema kan dock uppfattas olika, 

Mathesius anser att tema både är den första delen av satsen och det som har 

nämnts tidigare. Halliday däremot höll termen tema för det första elementet, men 

döpte element som har nämnts tidigare för ’given’. Halliday separerade också – 

rema, den sista delen av satsen – från ’new’, element som inte tidigare nämnts 

(Moore 2006, s. 46 refererar till Halliday 1994). ’Given’ och ’new’ kallas 

tillsammans informationsstruktur. Moore menar att läsaren förväntar sig hitta ny 

information i slutet av en sats och i de oberoende satserna, snarare än i de 

beroende satserna (ibid.). I de flesta fall sammanfaller tema med tanke och rema 

med det nya, men de behöver inte göra det. Läsbarheten ökar dock när de 

sammanfaller eftersom läsarna förväntar sig hitta det mönstret eftersom det 

vanligtvis är så, på så sätt blir det lättare att bearbeta (ibid., s. 46 och 49). I tema-

rema strukturen anses även passivering bra eftersom den erbjuder möjligheten att 

ändra ordföljden så att temat kan placeras i början av satsen (ibid., s. 51). Moore 

menar att det därför är viktigt för tekniska skribenter att undersöka tema och 

informationsstrukturen för varje sats. En läsares kunskap ska basera sig på vad 

som tidigare förklarats i texten, inte vad författaren tycker någon borde veta (ibid., 

s. 54).  Slutsatsen är att tema-rema kan ge bättre läsbarhet eftersom bindningen 

ger är ett förväntat mönster och därmed blir det inte lika stor belastning på 

läsarens minne. Läsaren kan på så sätt vandra in i texten steg för steg. Det är 

dessutom viktigt att nämna allt i texten och inte anta delad kunskap. 
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Arbeta med tema-rema 

Hellspong nämner tre olika sätt som man kan använda när man arbetar med tema-

rema (2010, s. 30). ”Temaupprepning” där man upprepar samma tema och 

tillfogar en ytterligare upplysning. ”Temaväxling” där man pratar om remat. Eller 

”temaprogression” då remat tas upp i en mening till tema för nästa (ibid.).   

Svårt ord 

Olle Josephson har tittat på hur vi gör när vi stöter på ett främmande ord. Om 

ordet inte är betydelsebärande för att vi ska förstå exempelvis hela artikeln är det 

mindre troligt att vi slår upp det i en ordlista (Josephson 1989, s. 85). Istället 

försöker vi räkna ut vad ordet betyder med de kunskaper vi redan har. Josephson 

menar att det i princip är tre egenskaper i ordet vi använder för att förstå det: 

uttryck, innehåll och sammanhang. Josephson tar ordexemplet ”opportunt” och 

menar att ordet kan likna opposition. Vilket gör att läsaren kan fundera på om 

opportunt kan ha liknande innebörd med tankegångar som: ”Ordet kanske har 

med åsikter och motstånd att göra?” (ibid.). Andra hjälpmedel vi tar till är 

sammanhanget, hur det används i texten och av ordets ställning i satsen kan man 

se vilken slags ordklass ordet tillhör. Ordets innehåll kan vi då förstå ur 

sammanhanget vilket kan vara tillräckligt för att förstå texten (ibid.). Josephson 

påpekar att det så klart kan vara nödvändigt med en mer preciserad förståelse. Då 

krävs även en mer noggrannare sökning i vårt mentala lexikon och om sökningen 

misslyckas kan vi tvingas slå upp ordet i ett lexikon (ibid.). Det semantiska 

sammanhanget är dock en viktig del till varför det ibland kan gå bra att läsa en 

text som innehåller okända ord (ibid., s. 94). Ju mer som lämnas outsagt i en text 

desto svårare blir den (ibid., s. 95). Det stämmer dock inte för ord som används i 

bildlig betydelse eftersom det ofta används för att förtydliga och konkretisera 

abstrakta sammanhang (ibid.). 

4.1.4 Informativa bilder 

Lars Melin har undersökt text och bildrelationer med informativ huvudfunktion 

(1998, s. 52). I hans studie undersöktes bland annat bilders emotiva inverkan, 

deras uppmärksamhetsvärde, förmågan att styra läsningen och dess effektivitet 

(ibid., s. 53). Studien gick till genom att visa olika versioner av manipulerat 

informationsmaterial för så många försökspersoner som möjligt (ibid.). Texten 

varierades dock inte till bilderna. Melin kom bland annat fram till: 

 Bilder blir alltid en extrabelastning i tid. 

 Stiliserade bilder är för det mesta mer effektiv än detaljerade.  

 Bilder som kompletterar med relevant extrainformation som inte finns i 

brödtexten är effektivare än bilder som presenterar ny information. 

 Bilder som förmedlar relevant information är effektivare än bilder som 

förmedlar associativ kunskap. 
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 Bilder kan få läsaren att fokusera vid vissa innehållselement mer än andra 

(ibid., s 58). 

Belastningen i tid beror på att man måste tolka och bearbeta bilden precis som du 

gör med en text, detta gör det till en extrabelastning. Det kan dock även tyda på att 

det tar tid att avläsa bilden eller att bilden ökar läsarens intresse för den övriga 

informationen (Melin 2011, s. 36-37). 

Vad är bildens respektive textens styrkor?  

Colin Ware har tittat på text och bilds styrkor utifrån ett kognitivt perspektiv och 

anser att fördelen med ord är att orden är det mest genomarbetade och 

gemensamma systemet av symboler som vi har tillsammans (2013, s. 331). Detta 

till skillnad mot symboler som inte har en bestämd tolkning och därför kan betyda 

olika saker för olika personer. Ware anser att visuell teknik borde användas endast 

när det finns en klar fördel, men påpekar att det visuella har sina fördelar för att 

visa viss typ av information. Han tydliggör dock att en kombination av bilder och 

ord många gånger är lämpligast. Om man använder en kombination av dem måste 

dock en metod användas för att länka dem tillsammans (ibid.). 

Text är vanligen bättre än grafik när det gäller att förmedla abstrakta begrepp 

(Ware 2013, s. 331 refererar till Najjar 1988) och steg-för-steg information är 

bättre framställd med hjälp av text eller talat språk, eller ibland text integrerad 

med bilder (Ware 2013, s. 331 refererar till Chandler & Sweller 1991). Ware 

påpekar att man också måste tänka på att det tar tid att skanna detaljer från ett 

komplext diagram, bara lite detaljer erhålls vid den första anblicken (Ware 2013, 

s. 331). Ett antal studier stödjer teorin att vi först förstår form och den 

övergripande strukturen av ett objekt, och sedan förstår vi detaljerna (Price & 

Humphreys 1989 och Venturino & Gagnon 1992 citerade i Ware 2013, s. 331). 

För att få ut så mycket information vid första anblicken är därför enkla 

linjeteckningar den effektivaste tekniken (Ware 2013, s. 331). Detta fanns även att 

se i Melins forskning, där han fick fram liknande resultat av både stiliserade bilder 

och extrabelastningen i tid (Melin 1998, s. 58). 

Ware är inte tillfreds med flödesschemat, som visar en process – ofta inom 

programmering – i visuell grafik och symboler (Ware 2013, s. 328). Han menar 

att det måste översättas innan det kan tolkas in i naturliga språkbearbetningen 

(ibid., s. 329). Diagram är dock mer lämpad vid vissa tillfällen, exempelvis att 

visualisera hierarkier på ett företag även kallat organisationsschema. Diagrammet 

fungerar även bra som komplement till en text; samt att uttrycka strukturella 

relationer, exempelvis att visa kopplingar mellan enheter och grupper av enheter 

(2013, s. 330).  

Sammanfattningsvis så passar text bra för att förklara abstrakta begrepp och är 

lättare att koda till skillnad från symboler som inte är ett lika gemensamt system. 

Visuell grafik passar dock bra för att visa strukturella relationer. En kombination 
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av de båda modaliteterna kommer dock alltid vara bäst. Men om text och bild ska 

vara effektiva tillsammans behövs en länkning som kopplar ihop dem. Att 

integrera text och bild ger minst belastning på vårt minne eftersom informationen 

inte behöver hållas i minnet under lika lång tid. 

4.1.5 Gestaltpsykologi 

Gestaltpsykologi menar att vi förstår saker som helheter och försöker beskriva 

helheterna utifrån deras gestaltningar (Groome m.fl. 2010, s. 31). Gestaltlagarna 

baseras på vår kunskap om den mänskliga hjärnan och ögat (Bergström 2012, s. 

201). Närhetens lag är den som omnämnas mest i denna studie. 

Närhetens lag  

Närhetens lag menar att objekt som grupperas nära varandra lätt tenderar att 

uppfattas som delar av ett och samma objekt (Groome m.fl. 2010, s. 52). Alltså 

bör objekt som hör samman uppträda bredvid varandra. Likaså underlättar 

integrationen mellan text och bild i ett multimodalt budskap om text och bild som 

hör ihop presenteras nära varandra (Holsanova & Nord 2010, s. 117). 

Holsanovas forskning år 1999 gick ut på att kartlägga läsprocessen (1999a, s. 41). 

Syftet var att se läsarens autentiska interaktion med den multimodala 

tidningslayouten. Hennes huvudfråga var: ”Hur kan vi kartlägga läsarnas 

interaktion med multimodala dokument och vilka frågor kan vi därmed besvara?” 

(ibid.). För att kartlägga läsningen gjordes tre studier med ögonrörelsemätning, 

retrospektiva verbala protokoll (gick igenom vad som hänt efteråt) och intervjuer 

(ibid., s. 42). Studierna genomfördes för att se användares interaktion med 

nättidningar och papperstidningar samt användares integration av text och bild vid 

läsning av informationsgrafik (ibid., s. 42-43). I mitt arbete är den senare studie 

mest relevant. 

Vid undersökningen för att se hur läsning av informationsgrafik gick till var målet 

att se hur läsare integrerar kombinationen av text, bild och grafik (Holsanova 

1999a, s. 51). Därför gjordes två undersökningar en av dem testade uppläggningen 

av seriell och radiell grafik. Den andra tittade på hur principen för fysisk närhet 

mellan text och bild, kan underlätta för läsare att skapa relationen mellan text och 

bild (Holsanova 1999a, s. 52; Holsanova & Nord 2010, s. 117). För att få svar på 

frågan om principen för fysisk närhet, testades en separerad grafik där 

informationsgrafiken var en helhet under brödtexten, och en integrerad grafik, där 

informationsgrafiken var nära den delen av brödtexten som den förklarar (ibid.). 

Resultatet hon fick fram var att den separerade grafiken gjorde att läsare växlade 

mellan brödtext och grafik, de behandlades som två separata objekt och lästes var 

för sig (Holsanova 1999a, s. 52.). Läsaren av integrerad grafik hade däremot ett 

jämnt läsflöde och läste i den föreslagna ordningen (ibid.). Lästiden ökade dock 

med 33 % i jämförelse med den separerade grafiken. Men det kunde bero på att 
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intresset också ökade. Slutsatsen som drogs var att kortare avstånd mellan text och 

tillhörande bild underlättade integrationen mellan dem (ibid., s. 53). 

I en seriell grafik är grafiken upplagd som en serietidning, informationen startar i 

redan känd information, övergår till expertinformation och slutligen ger praktisk 

information (Holsanova & Nord 2010, s. 119). I en radiell grafik är det inte alltid 

lika klart vilken läsväg man ska ta (ibid.). Resultatet av undersökningen av radiell 

och seriell grafik visade att läsaren kunde hoppa fram och tillbaka i den radiella 

informationsgrafiken och följde inte helt, den upplagda läsriktningen (Holsanova 

1999a, s. 52). Däremot i den seriella grafiken ägnade läsaren mer tid åt läsningen 

och det var även mer integration mellan text och bild (ibid.). 

Chandler och Sweller kom fram till liknande resultat i sin studie där de fick fram 

att instruktionen för ett elsystem förstods bättre om textblock integrerades med 

diagrammet (Ware 2013, s. 332 refererar till Chandler och Sweller 1991). På så 

sätt kunde alltså processtegen avläsas intill den visuella informationen. Chandler 

et al. menar att resultatet beror på vår begränsade kapacitet av arbetsminnet (Ware 

2013, s. 332 refererar till Chandler et al. 1990). De hävdade alltså att när 

informationen var integrerad fanns det ett minskat behov av att lagra 

informationen tillfälligt, till skillnad mot om man skulle behöva växla mellan 

olika platser i materialet (ibid.). 

4.2 Källkritik 
Litteraturgenomgången har främst utförts genom sökningar på databasen 

”Discovery” och jag har främst använt artiklar som publicerats i tidskrifter med 

”peer review”. ”Peer review” innebär att artiklarna genomgått en granskning av 

den vetenskapliga kvalitén av andra sakkunniga (Gustafsson et al. 2011, s. 37 och 

101). Artiklar och forskare som genomgått granskningen är de som ”uppfattas ha 

de bästa uppläggen och den bästa förmågan att genomföra sina projekt” (ibid., s. 

37). Denna process anses dock ha brister eftersom det är kolleger och andra 

sakkunniga som bedömer (ibid., 101). Vissa fall har ifrågasätts då granskare anses 

omedvetet, eller medvetet bedömt på ett visst sätt med tanke på sin egen karriär 

(ibid.). I min litteraturgenomgång förekommer även källor som inte är ”peer 

review”. Det är dock forskningar av kända författare med forskningar som är väl 

etablerade inom området och omtalad i andra källor.  

Jag har främst valt källor som nyligen publicerats, men äldre källor förekommer 

också (Josephson 1989; Melin 1998; Levie & Lentz 1982). Ålder kan göra en 

källa mindre trovärdig eftersom tider förändras, likaså det som behandlas i 

forskningen. Men det kan även bero på forskningsområdet, jag gjorde därför en 

bedömning om källorna fortfarande var relevanta. Granskningen som Levie och 

Lentz gjorde 1982 fick resultatet att text och bild i samverkan leder till förbättrade 

inlärningseffekter. Det stämmer än idag och jag har sett samma resultat i senare 
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forskning. Detsamma gäller resultatet Melin fick fram om illustrationer 1998, han 

har själv senare uppdaterat forskningen som omnämns i Texten med extra allt som 

jag också använder (2011). Vår läsning har förändrats litegrann genom vår 

digitaliserade värld, men vad som händer när vi stöter på ett svårt ord är 

fortfarande relevant och likaså forskningen Josephson gjorde 1989. 

4.3 Slutsats av litteraturgenomgång 
Text och bild i samverkan kan främja förståelsen och ge en effektivare inlärning. 

Grafik och bilder ger extrabelastning i tid, därför är praktisk design att föredra 

framför dekorativ eftersom det går fortare att bearbeta. Detsamma gäller bilder; 

stiliserade bilder är lättare att få en överblick av och rekommenderas framförallt i 

komplexa diagram. Text används med fördel vid förklaringar av abstrakta 

begrepp. Bilder eller diagram kan användas för att visa strukturella relationer eller 

kopplingar mellan enheter.  

När text och bild presenteras behövs vägledning. Det kan göras i form av text för 

att få läsaren fokusera på de relevanta delarna i bilden. Eller mellan olika typer av 

länkar. Ett exempel är indexikala länkar vilket är en markör för att visa samband. 

Indexikala länkar liknar gestaltpsykologins lagar för fysisk närhet som också är 

viktig att ta i beaktning vid designande av ett multimodalt material. Gestaltlagarna 

fysisk närhet kan visa vad som hör ihop och inte mellan de två modaliteterna och 

på så sätt få en lättare läsriktning. Om text och bild integreras underlättar 

dessutom den kognitiva belastningen på arbetsminnet och vi kan lättare förstå 

materialet samt kopplingen mellan de två modaliteterna. 

I teknikinformation underlättar läsbarheten om textbindningen tema-rema 

används. Mönstret är förväntat och underlättar därför bearbetningen av 

informationen som nämns. I tema-rema är även passivering bra eftersom det gör 

att bindningen kan användas fullt ut. Det är också viktigt att inte ta någon kunskap 

för givet och se att allt som omnämns står i texten. När vi stöter på ett svårt ord 

räknar vi ut vad det betyder med hjälp av grammatiken och sammanhanget. Det är 

därför rekommenderat att inte lämna så mycket outsagt i en text eftersom det kan 

försvåra kodningen av ordet. 

  



 

33 

 

5. Genomförande av gestaltning 

Här redovisas det akademiska resultatet och förklaringar till designval, 

tillsammans med bifogade bilder från arbetsprocessen. En råtext av materialet 

finns i Bilaga 4, den slutgiltiga gestaltningen kan ses i sin helhet i Bilaga 5. 

5.1 Akademiskt resultat 
När jag började mitt arbete utgick jag ifrån problemformuleringen: Hur kan text 

och bild samverka från ett kognitionsteoretiskt perspektiv i en produktinformation 

för att öka förståelsen om ett komplext systems funktioner? En slutsats jag dragit 

är att kännedom om målgruppen leder till ökad förståelse om vad de vill veta. På 

så sätt kan informationen avskalas för att passa dem, vilket leder till minskad 

ovidkommande material – som är bra för vårt arbetsminne. Kunskap om 

målgruppen gör även att man får mer vetskap om deras nuvarande kompetens, på 

så vis kan tilltal och information anpassas efter det. Exempelvis i min studie fick 

jag reda på att målgruppen inte har någon specifik teknisk kompetens, samt att de 

är ointresserad av tekniken. På så sätt kan en stor del av informationen som finns i 

nuvarande material skalas bort och det relevanta kan bli i fokus. I mitt fall blev det 

ett fokus på teknikens resultat nämligen funktionerna.  

Genom att använda tema-rema i texten kan läsaren vandra in i texten steg för steg 

vilket minskar belastningen på minnet. Tema-rema baserar på vad som redan har 

nämnts i texten, därför är det återigen viktigt att veta målgruppens kunskaper för 

att veta vilken nivå texten ska ligga på. Genom att samverka text och bild och 

koppla de två modaliteterna tillsammans kan informationen som förmedlas förstås 

bättre. Ett sätt att samverka text och bild har jag applicerat i mitt 

gestaltningsresultat nämligen: integration. Att integrera text och bild innebär en 

mindre kognitiv belastning eftersom vi inte behöver hålla informationen lika länge 

– till skillnad om vi skulle behövt växla mellan olika sidor i materialet. Som vi såg 

i analysen av det nuvarande materialet används olika bildmanér (3.1 Analys av 

nuvarande material). Detta får oss att anpassa likhetslagen, då de olika 

bildmanéren uppfattas som olika grupper. Det är därför viktigt att ha enhetligt 

bildval men genom att medvetet ändra detta skapas kontrastverkan. 

5.2 Gestaltning 
Med det akademiska resultatet i grunden har jag gestaltat en ny broschyr för 

internsystemet PERFEKT, denna kan ses i sin helhet i Bilaga 5.  
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5.2.1 Material 

Jag har utgått från Tjeders broschyr om internsystemet PERFEKT men som 

tidigare nämnts (se 1.2.4 Avgränsningar) valde jag att göra en ny informativ del 

och har inte arbetat med delen som efter analysen framkom var 

marknadsföringsdelen (se 2.1 Analys av nuvarande material; sidorna 1-3 i 

broschyren). Jag har även tidigare nämnt att formatet kommer vara A4 eftersom 

det används i nuvarande material. A4-format är dessutom lämplig då målgruppen 

själv ska skriva ut PDF-filen. Det är ett vanligt pappersformat vilket ökar chansen 

att man har det hemma, och kan skriva ut i rätt storlek. 

5.1.2 Urval av information 

Tjeders har två andra informationsmaterial – en produktkatalog och broschyren 

Tekniska Hjälpmedel – som innehåller mer kompletterande information. 

Produktkatalogen är en samling av Tjeders alla produkter inom de tre 

arbetsområden: vård och säkerhet, kontor och handel, och komponenter. 

Produktkatalogen fungerar som ett komplement till webbplatsen och används för 

det mesta av driftpersonal och inköpsansvariga. Tekniska hjälpmedel innehåller 

en samling produkter för internsystemet PERFEKT. Den broschyren passar när 

man bestämt sig för internsystemet och vill se mer tekniska detaljer.  

Min gestaltning har resulterat i en introduktion till systemet. Som tidigare nämnts 

var mitt syfte att förklara konceptet av internsystemet PERFEKT eftersom det inte 

framgår av den nuvarande broschyren. Att förklara grunden och tillvalen var 

därför självklart. Dock var det svårare att bestämma vilka funktioner som skulle 

vara med. PERFEKT har många delar och jag ville inte utesluta något. En säljare 

gav mig rådet att ta med den mobila larmhanteringen eftersom det är lättare att 

inrikta sig på en larmhantering (Säljare 2015b). Men också för att de flesta 

övergår mer till mobil larmhantering. Jag vägde fördelar och nackdelar av rådet. 

Läste även en rapport som Socialstyrelsen gjort för att kartlägga hur kommunerna 

arbetar med trygghetslarm samt om de ”påbörjat” processen att gå över till 

digitala trygghetslarm (Socialstyrelsen 2014, s. 9). Rapporten visade att endast 

åtta procent, av de kommuner som var med, har bara digitala trygghetslarm och 

trettio procent har inte installerat något digitalt larm alls (ibid., s. 16). Kanske är 

det en anledning till att fokusera på den digitala larmlösningen, dock valde jag att 

ta med den trådbundna lösningen DECT också. Dels för att visa på 

internsystemets valmöjligheter och dels eftersom det var så pass få som inte har 

ett digitalt trygghetslarm. Det är inte säkert att alla är lika övertygade om att den 

mobila larmlösningen är den bästa. Dessutom var det stor skillnad på små och 

stora kommuner, där de större kommunerna vanligtvis har större resurser för 

teknikstöd och därmed uppdaterat till en digital lösning (ibid., s. 17). Jag valde 

därför att ta med båda larmlösningarna samt att gå efter de funktioner som 

visualiseras i informationsgrafiken i nuvarande material – förutom ”platsmiljöer” 

och de tekniska komponenterna. De funktioner som jag valt att ta med är alltså: 
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administration, kvalité och uppföljning, kamera och brandlarm 

(integrationsmöjligheter), larmhantering (DECT och NFC), aktivitet- och 

insatsregistrering, dörrlarmscentral och dörrkontroll, larmtillval samt nödsignalens 

utseende. Anledningen till att jag inte valde att ta med platsmiljöer, som är en 

korridorsdisplay, är för att det är mer vanligt för landsting och sjukhus än för 

särskilda boenden – som broschyren riktar sig till. De tekniska komponenterna 

valdes bort på grund av mina samtal med målgruppen där jag märkte att de inte 

var intresserade av teknisk information. Mitt urval blev därför att ha med så lite 

teknisk information som möjligt. Eftersom min gestaltning ska resultera i en 

introduktion och ett första intresse, är inte tekniken lika intressant – det kan man 

få mer information om i nästa skede. 

Abstrakta begrepp förmedlas bättre i text, till skillnad från grafik (Ware 2013, s. 

331 refererar till Najjar 1988). Informationen som behövs för att förklara 

internsystemet PERFEKT är komplex, och abstrakt vilket alltså förklaras bättre 

med text. Textmängden i mitt material har ökat vilket beror på att jag förmedlar 

djupare information – vilket krävdes för att kunna förklara internsystemets 

koncept. Jag har alltså huvudsakligen använt text för att förklara systemet, men 

använt bilder som kompletterar. Bilderna kompletterar alltså med 

extrainformation som inte finns i brödtexten (Melin 1998, s. 58), men det är alltså 

inte helt ny information utan visualiserar endast det som står i brödtexten. 

5.1.3 Texten 

Som tidigare nämnts har det varit viktigt att jag förstår systemet och 

informationen för att kunna skriva och förklara den vidare – på ett enklare sätt. 

Samtalen med en säljare och marknadschefen Anders Ljungquist har därför varit 

givande. Eftersom det inneburit att jag måste lära mig en helt ny teknik har 

valideringen av informationen varit viktig. Experterna: en säljare, och Ljungquist 

har därför tittat igenom min text för att se till att jag uppfattat tekniken korrekt. 

Tilltal 

Efter samtal med målgruppen noterade jag att tilltalet i det nuvarande materialet 

ligger näst intill på expertnivå. Efter kartläggningen av målgruppen kom jag dels 

fram till att målgruppen inte alls var intresserade av teknisk information. De var 

inte heller tekniskt kunniga, vilket även Tjeders uttryckte. Eftersom varken 

enhetschefer eller upphandlare har någon teknisk kompetens valde jag att utgå 

från ett tilltal för en lekman. Det har inneburit att inte ta någon kunskap för givet 

samt att förklara all teknik som förekommer i texten. Det innebar också att jag tog 

till mig Moores råd; se till att kunskapen baserar sig på vad som tidigare förklarats 

i texten, inte vad läsarna borde veta (Moore 2006, s. 54).  

Vem jag skulle tilltala har varit svårt eftersom det är många olika ”roller” som 

ingår i målgruppen vilket även innebär tilldelande av olika ”arbetsuppgifter” som 

omnämns i texten. Det var därför problematiskt att ha du-tilltal som jag provade 
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först. Dock var passiv sats något som rekommenderas i tema-rema strukturen, 

som jag använt. En passiv sats rekommenderas eftersom det erbjuder möjligheten 

att ändra ordföljden så att temat kan placeras i början av satsen (där det egentligen 

ska stå: du, jag, ni). I min text var det därför lämpligt att till stor del använda en 

passiv sats. Aktörer som nämns i min text är: ”personalen”, ”brukaren” och 

”vårdaren”. Vårdaren omnämns dock endast i grafiken om NFC, där det också 

sätts i ett sammanhang (Bild 14). I texten är ”vårdaren” den som svarat på larmet 

och övrig personal nämns som ”personal”. 

Tema-rema 

Efter litteraturstudierna fick jag fram att textbindningen tema-rema underlättar 

läsbarheten i teknikinformation. Detta eftersom tema-rema kan minska den 

kognitiva belastningen (Moore 2006, s. 46 och 49). Tema-rema underlättar 

förståelsen av informationen eftersom läsaren kan "vandra in i texten steg för 

steg" (Hellspong 2010, s. 30). Jag har strävat efter att använda en tematisk 

bindning men det har inte fungerat fullt ut. Dels eftersom det blir en formell stil 

som inte passade för ändamålet, eller sändaren (Tjeders) av materialet. Men även 

för att texten vanligen blir ”tråkig” och ovarierad. För att undvika en tråkig text 

med tema-rema har jag dock använt temaväxling för att få den mer varierad. Vid 

temaväxling pratar man om det som nämndes i förra satsen: remat (Bild 7). 

 

Bild 7: Exempel på temaväxling i min text. 
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Vid vissa tillfällen har dock temaupprepning fungerat bättre där temat upprepas 

flera gånger (Bild 8). För att se att jag jobbat med bindningen har jag under min 

process markerat tema och rema i mitt dokument. 

 

Bild 8: Exempel på temaupprepning i min text. 

 

Svåra ord och förkortningar 

I det nuvarande materialet används flertalet förkortningar som inte förklaras och 

omnämns utan sammanhang, som om det är något man ska kunna. Enligt Svenska 

skrivregler bör man vid en ovanlig förkortning skriva ut den första gången (2008, 

s. 139). Local Larm Solutions funderade jag på om jag skulle förkorta, som 

Tjeders brukar göra: LAS. Men eftersom det omnämns så pass få gånger var det 

bättre att skriva ut det flera gånger. I min text används däremot förkortning av 

NFC och DECT vilket är två olika tekniker av larmhantering som man kan välja, 

men vad förkortningen står för och vad det betyder förklaras i min text. I min text 

och gestaltning kan målgruppen dessutom få mer hjälp av sammanhanget i texten 

och i bilderna vilket underlättar betydelsen av ordet (Josephson 1989, s. 85). 

5.1.4 Bildval 

I det nuvarande materialet är det många olika bildmanér på bilderna. Som jag 

tidigare nämnde i avsnittet 1.2.4 Avgränsningar ville jag ge ett förslag på 

enhetlighet. Efter forskningen som jag fick fram av både Ware och Melin valde 

jag stiliserade bilder eftersom de är mer informativ och effektivare än detaljerade 

(Ware 2013, s. 331; Melin 1998, s. 58). För att bättre kunna visualisera 

bildmanéret har jag vektoriserat bilderna själv. En vektoriserad bild är uppbyggd 

av linjer och kurvor vilket innebär bilden kan skalas hur stor eller hur liten som 

helst – utan att den får sämre kvalitet. Genom att vektorisera bilderna själv kunde 

jag visualisera en bättre enhetlighet – till skillnad mot om olika personer skulle 

gjort bilderna, eftersom det kan resultera i olika stil på bilderna. Jag utgick ifrån 

de symboler som var i informationsgrafiken på det nuvarande materialet och annat 

material som jag fick av Tjeders (exempelvis mobilen med tidslinjen). Notera 

dock att skapandet av bilderna är något jag lagt minst fokus på (se 6.1 Diskussion 

och slutsatser). 
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Bild 9: Vektoriserade bilder som används i den färdiga gestaltningen. 

De enkla vektoriserade bilderna belastar inte läsarens uppmärksamhet, med 

mindre viktiga detaljer och är lättare att få en större överblick ifrån (Melin 2011, 

s. 36). Dock kan även valet av bild ha betydelse för hur texten uppfattas (ibid., s. 

95). Enkla bilder kan ibland uppfattas som ”för enkla”, men jag ansåg att 

fördelarna med dem övervägde. Se mina bilder som används i gestaltningen på 

Bild 9. 

 

Bild 10: Mer detaljerad bild 

Bild 10 visar dock en vektoriserad bild som innehåller mer detaljer. Detaljerna 

behövdes i den bilden för att visa hur en arbetsdag kan se ut, vilket får fram 

tidslinjen som var syftet med bilden. Dock används bildtexten: ”Tidslinjen i 

mobilen hjälper dig genom arbetsdagen”, för att få läsaren fokusera på det 

relevanta i bilden. 
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Bild 11: Nödsignalen som är en produkt av Tjeders är fotorealistiska. 

Bilderna som visar utseendet av nödsignalen är fotorealistiska (Bild 11). Detta på 

grund av att dem är de enda produkterna som egentligen är Tjeders. De andra 

produkterna som redovisas i broschyren köper de in från andra företag för att få 

ett så brett urval som möjligt. Att välja fotorealistiska bilder var alltså ett medvetet 

val, för att genom kontrastverkan urskilja dessa produkter – som är specifika för 

Tjeders företag. 

5.1.5 Text och bild i samverkan 

Jag skissade några layoutförslag innan jag började arbeta med en slutgiltig design 

och märkte att svårigheterna var att få en optimal läsriktning, samt visa vad som 

hör ihop och inte. Jag tog dock gestaltpsykologin samt Holsanova och Nords 

forskning i beaktning och valde att signalera grupperingar med hjälp av tomrum 

och visuella gränsmarkeringar. 
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Bild 12: Läsriktning 

I hela min gestaltning har jag integrerat text och bildelement som hör ihop och 

objekten är placerade på samma sida. Det innebär att läsaren får ett minskat behov 

av att lagra textinformationen, eftersom de annars skulle behövt växla bland sidor 

i materialet. Det minskar även den kognitiva belastningen på arbetsminnet 

(Sweller et al. 1990, citerad i Ware 2013, s. 332). Genom integrationen kan 

läsaren titta på text och bild samtidigt vilket kan innebära att det blir lättare att 

koppla ihop de båda modaliteterna. En sammankoppling av modaliteterna bidrar 

till en bättre förståelse av informationen (ibid., s. 331). För att integrera bilden 

med texten, har för mestadels två kolumner använts. På så sätt kan text och bild 

integreras närmare varandra: texten kan placeras i en kolumn och bilden i den 

andra.  

Dock används en annan layout på andra sidan av broschyren (se Bild 12 och Bild 

13) där layouten är uppdelad i två kolumner, med ett textobjekt i varje kolumn. På 

andra delen layouten är en grafik placerad och tar plats över båda kolumnerna. 

Förändring i layouten gör att läsriktningen ändras eftersom det är tänkt att läsaren 

ska läsa de två textkolumnerna innan grafiken. Varför jag valde att ändra layouten 

beror på att den texten inte behövde kompletteras med lika många bilder. Om 

samma layout skulle använts skulle den seriella grafiken bli liten och ett stort 

tomrum skulle infinna sig – eftersom det inte skulle funnits något bildelement i 

andra kolumnen som skulle kompletterat. Förändringen av layouten gjorde att text 

och bild kunde samspela bättre då placeringen kunde ändras av objekten. Grafiken 

kunde på så sätt integreras på ett helt annat sätt (mer om grafiken Bild 14). För att 

styra läsaren i rätt riktning (alltså inte läsa grafiken som en del av den övriga 

texten) har en gränsmarkering i form av en grön ram använts (Holsanova och 

Nord 2010, s.113). Slutenhetens lag inom gestaltpsykologin, menar att texter och 

bilder som sluts inom, exempelvis en ram, hör samman (Bergström 2012, s. 201 

och 213). Eftersom endast en del av sidan är omsluten av en ram uppfattas de höra 

till en egen del och läses alltså var för sig. 

Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 
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Bild 13: Annan integration mellan text och bild. 

Genom att layouten förändrades används en annan integration mellan text och bild 

(Bild 13). Bilden på DECT-telefonen placerades direkt intill stycket 

”Larmhantering med DECT” – istället för vid andra kolumnen, som den skulle 

gjort i andra layouten. Med denna typ av layout lämpade bilden bäst att ha, direkt 

ansluten till texten. 

 

Bild 14: Seriell grafik om hur NFC fungerar. 

Efter ”Olika larm och larmhantering” (Bild 13) finns en seriell grafik (Bild 14). 

Visuell gränsmarkering används vid den seriella grafiken som förklarar hur NFC 

går till. Varför endast tekniken NFC förklaras är för att den är så pass ny och att 

det finns mer att berätta om den till skillnad mot DECT som använts i flera år. 

Enligt Holsanova och Nord börjar den seriella grafiken i redan känd information, 

övergår till expertinformation och slutligen ger praktisk information (2010, s. 
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119). Så är den inte riktigt upplagd här utan den har en kompletterande brödtext 

som berättar mer. Grafiken fungerar i det här fallet som ett komplement till 

brödtexten eftersom den visualiserar det som berättas i brödtexten. Dock vägleder 

texten de relevanta delarna i grafiken genom att ha siffrorna till bilderna i 

parantes. Siffrorna i hörnet av bilderna är indexikala länkar som används för att 

signalera samband mellan olika punkter (ibid., s. 113). Dessutom används 

siffrorna i för att markera vilken ordning grafiken ska läsas. Jag valde att använda 

en seriell grafik eftersom den ger en mer linjär läsordning och läsaren integrerar 

text och bild på ett bättre sätt i jämförelse med den radiella grafiken (Holsanova 

1999a, s. 52). De indexikala länkarna underlättar användningen av metaspråkliga 

hänvisningar vilket används för att styra uppmärksamheten (Holsanova & Nord 

2010, s. 113). Metaspråkliga hänvisningar har jag också använt i texten vilket är 

att visa i parantes vilken bild texten för nuvarande pratar om (ibid.). 

Jag hade Eitel och Scheiters forskning i åtanke, om bilden eller texten ska 

presenteras först om de ska presenteras sekventiellt (2014, s. 167). Här presenteras 

bilden först även om den är integrerad och inte helt sekventiell. Om bilden 

presenteras först i ett sekventiellt material kan bilden begränsa tolkningen av 

texten, och lösa oklarheter som kan förekomma i texten (ibid.). Bilden kan 

fungera som en mall för att underlätta processen av att bygga en mental modell, 

och på så sätt främja förståelsen och minska den kognitiva belastningen (ibid). 

Den gröna ramen avskiljer den seriella grafiken från den övriga brödtexten. 

Ramverket är en kontrastverkan vilket ska signalera en visuell markering och att 

något nytt händer. Den visuella markeringen visar dessutom att brödtexten och de 

tre bilderna hör ihop vilket gör att de läses tillsammans (ibid.). 

Tomrum 

Olika tomrum har använts för att markera vad som hör ihop och inte. Detta enligt 

närhetens lag där objekt som uppträder nära varandra upplevs höra samman 

(Groome et al. 2010, s. 52). Ett mindre tomrum mellan styckesindelningar – ett 

större tomrum för att markera ny rubrik, nytt innehåll, ny grupp. 
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Bild 15: Text och bild integreras för att minska kognitiv belastning 

Notera exempelvis tomrummet mellan styckena i ”Modulsystemet Local Larm 

Solutions” och tomrummet mellan den rubriken och ”Statistik och rapporter” 

(Bild 15). 

Bilden till stycket ”Modulsystemet Local Larm Solutions” (se Bild 15) är en typ 

av flödesschema, som Ware anser lämpar sig för att visualisera strukturella 

enheter eller grupper av enheter (Ware 2013, s. 330). Tanken med denna bild är 

att visa vilka plattformar som man kan använda för att fjärradministrera systemet. 

Melin kom även fram till att bilder som kompletterar med relevant 

extrainformation är effektivare (Melin 1998, s. 58). Även applicerat här då bilden 

visualiserar det som står i den tillhörande brödtexten. 
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Bild 16: Tomrum markerar vad som hör samman 

Stycket ”Nödsignal” (Bild 16) har en tillhörande bild som visar utseendet på 

nödsignalerna. Dock kan bilden se ut att även tillhöra stycket ”Dörrlarmcentral 

och dörrkontroll”. För att undvika det påminner bildtexten om vilket stycke den 

tillhör genom att återigen nämna ”nödsignal”. Vid Bild 16 finns ett tomrum till 

höger på bilden, vid stycket ”Integrationsmöjligheter”. Jag funderade på att dra ut 

stycket för att få en bredare spalt, men det skulle innebära att radlängden blev för 

lång. Radlängden är max 55-65 tecken per rad och bör inte vara kortare än 33-45 

tecken per rad (Hellmark 2004, s. 31). Som den är nu är raderna runt 59 tecken 

per rad. En annan lösning var att lägga dit en bild. Bilder kan främja förståelsen 

och minska belastningen genom att hjälpa läsaren att bygga upp en bra mental 

modell (Eitel & Scheiter 2014, s. 167). Men eftersom bild, likadant som texten, 

måste bearbetas, tolkas och kodas ger bilderna en extrabelastning i tid (Melin 

1998, s. 53; 2011, s. 36-37). Jag beslutade därför att det kan få vara tomt där 

bilder inte behövs som komplement, eller främjar förståelsen av texten. Om en 

bild skulle lagts till ändå skulle det bara varit för att ha något där, vilket kan 

uppfattas som dekorativt element och bryter mot Mayers ’coherence principle’ 

(Mayer & Moreno 1998, s. 4; Mayer 2005, s. 183).  

5.1.6 Grafisk profil 

Tjeders har ingen grafisk profil utan mer ”riktlinjer”, eller element och typsnitt 

som de upprepade gånger använder. Det som de använder är deras gröna färg, 

logotypen (text och ett bildelement) samt typsnittet ”TheSerif”. Annars har 

Tjeders en ”stilren” layout, de menar att de inte använder många dekorativa 

element (Säljare 2015c). Jag har utgått ifrån deras grafiska riktlinjer med vissa 

ändringar. Dels har jag inte använt ”TheSerif” eftersom jag inte haft tillgång till 

den (då det är ett betaltypsnitt). I längre brödtexter rekommenderas antikvor 
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eftersom de antas vara lättast att läsa (Hellmark 2004, s. 26). Antikvors främsta 

kännetecken är ”klackarna” på bokstäverna (ibid.), ”TheSerif” är alltså en antikva.  

 

Bild 17: Process att hitta ett liknande typsnitt. 

Jag ville ha ett liknande typsnitt så att målgruppen kan se att det ser ut som ett 

Tjeders material, vilket även kan öka trovärdigheten för materialet. Valet låg 

mellan typsnittet ”Rockwell” och ”Aleo” som båda liknar typsnittet ”The Serif” 

(Bild 17). Jag valde ”Aleo” som är mindre fet och var det som mest efterliknade 

deras typsnitt. En fetare stil på typsnittet kan göra att texten ser kompakt ut, vilket 

gör det svårare att läsa. Till rubrikerna valde jag dock en sanserif för att skilja på 

brödtext och rubrik vilket även kan öka sökbarheten i materialet. En sanserif 

rekommenderas vanligen till rubriker och ingresser (Hellmark 2004, s. 27). 

Sanserifen jag använt heter ”Roboto”, den används till kolumntitlar, i fetstil till 

huvudrubriker samt i kursivstil i ingresser och bildtexter. Den vanligaste 

sanserifen är förmodligen ”Arial”, men trots det valde jag ”Roboto” eftersom jag 

ansåg att det typsnittet var lättare att läsa. I övrigt har jag också strävat efter en 

”stilren” layout, vilket innebär att jag minskat på sådant som inte främjar 

läsbarheten eller förståelsen av materialet. Detta eftersom det dekorativa också 

måste bearbetas vilket blir en kognitiv belastning (Mayer & Moreno 1998, s. 4; 

Mayer 2005, s. 183). Vi människor har redan en begränsad kapacitet, att minska 

dekorativa element kan därför få oss att fokusera på det relevanta. 

Hierarki  

Textmängden har ökat i mitt material, men för att inte målgruppen ska 

”skrämmas” av mängden har jag satsat på tydlig vägledning. För att öka läslighet 

och sökbarheten i min gestaltning har jag bland annat använt mig av tydliga 

rubriker. Dessa är större och i annat typsnitt till skillnad från brödtexten. 
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Dessutom är rubriken redundant till innehållet, vilket innebär att den förklarar 

textinnehållet. Jag har även arbetat med hierarki för att få en logisk ordning vilket 

innebär att ”allt är samlat på ett och samma ställe”. När texten pratar om larm 

finns där även: olika typer av larmhantering och larmtillvalen på samma ställe. 

Annat exempel är att rubriken ”Aktivitet- och insatsregistrering” är placerad efter 

NFC-tekniken förklarats eftersom det även omnämns i den texten. Jag har även 

använt mig av kolumntitlar vilket är vanligt i böcker (Hellmark 2004, s. 105). 

Kolumntitlarnas funktion är att underlätta orienteringen i boken och är en slags 

innehållsförteckning – för just den sidan (ibid.). Detta är även förklaringen till 

varför kolumntiteln ändras från varje sida (”Grunden”, ”Olika larm och 

larmhantering” och ”Tillval”). 

 

Bild 18: Kontaktuppgifterna anammades från det nuvarande materialet. 

Sista sidan i gestaltningen innehåller kontaktuppgifter till Tjeders tre huvudkontor 

vilket jag anammat från det nuvarande materialet (Bild 18). Kontaktuppgifterna 

och texten ”Vill du ha mer fördjupad information om funktioner och lösningar? 

Ta kontakt med oss”, gör att läsaren av materialet känner att hen kan ringa och 

fråga. Kontaktuppgifterna återupprepar sändaren av materialet samt är även där i 

ett servicesyfte: vi vill hjälpa dig. 
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6. Avslutande del 

I denna del redovisas en slutsats som återkopplar resultatet till 

problemformuleringen och underfrågorna. Den slutgiltiga gestaltningen och 

resultatet av problemformuleringen sätts i ett större sammanhang. 

6.1 Diskussion och slutsatser 
Kunskap om målgruppen leder till en ökad förståelse om vilken typ av 

information de vill ha. Till största del baseras tema-rema på vad som tidigare 

nämnts i texten och vad läsaren har för kunskaper innan. Eftersom många 

designslutsatser kan dras med hjälp av kunskap om målgruppen skulle jag velat ha 

mer kontakt med dem under hela min process. Resultatet från min 

målgruppsintervju – med enhetscheferna – visade att målgruppen inte var 

intresserad av någon teknisk information. På så sätt kunde min gestaltning ha 

fokus på att förklara funktionerna av produkten. Även tilltal och kunskapsnivån i 

texten kunde anpassas av min kunskap om målgruppen. Men med en så blandad 

målgrupp som jag haft – både roller och verksamheter – har det varit svårt att få 

en bred förståelse om vad alla tycker. I en större studie skulle jag lägga ner mer 

tid på att kontakta fler. Det skulle leda till en djupare kartläggning av målgruppen 

och förmodligen ett ännu mer anpassat material. Mina samtal utfördes med 

enhetscheferna och resultatet kanske skulle blivit annorlunda om jag även fick tag 

på upphandlarna. I en större studie skulle jag velat utprova materialet, för att se 

hur det fungerar i praktiken och se om målgruppen verkligen förstår 

internsystemet. En avgränsning jag gjorde var att inte ta med teknikerna som min 

målgrupp eftersom teknikerna vanligtvis är delaktiga senare i processen av en 

upphandling. Teknikerna kan förmodligen förstå mitt nuvarande material men 

informationsurvalet skulle troligtvis ändå ändras eller kompletterats om jag 

inkluderar dem. 

Gestaltningsresultatet kunde nog sett annorlunda ut om jag skulle samarbetat med 

en illustratör. Det skulle leda till ett större fokus på bild och mer kunskap om 

bilden skulle ge möjlighet till att utveckla mina bilder. I min gestaltning bär texten 

det största ansvaret för att förmedla information. Det rekommenderades vid 

abstrakta begrepp och sammanhang. Men förmodligen skulle mer kunskap om 

bilder även kunna leda till att mer information kan förmedlas med bild vilket 

skulle leda till en jämnare fördelning mellan modaliteterna.  

 

Avslutningsvis är det alltså viktigt att ha kunskap om målgruppen och att minska 

den kognitiva belastningen, bland annat genom att samverka och integrera text 

och bild. Resultatet av det kan främja förståelsen av informationen. Ett avancerat 

ämne behöver inte per automatik resultera i en komplex design.  
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Bilaga 2 - Samtyckesdokument 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor om internsystemet och 
målgruppen 

Intervjuade marknadschefen Anders Ljungqvist 16 april 2015 på kontoret i 

Malmköping. Intervjun slutade mer i ett samtal, men hade förberett några frågor 

som jag ville ha svar på. 

 Hur går det till när ni ska marknadsföra Internsystemet PERFEKT? 

o Kontexten (muntlig information, skriftlig, visuell?) 

o Hur går kontakten till? (kontaktar ni dem eller är det MÅG 

initiativ) 

 Vem är er målgrupp? 

o Privata boenden också eller bara inom vården? Vårdboenden? 

o Information om målgruppen! Hur mycket kompetens har dem? 

o Vad har användarna för utbildning och erfarenhet?  

o Vilka kunskaper har användarna om produkten och liknande 

produkter? 

 Hur går köpet till? Kontaktas upphandlare osv.? 

 Har ni märkt några problem med den nuvarande broschyren? 

 Vad skiljer detta system mot era andra produkter? 

 Hur fungerar systemet? 

o Vad finns det för olika tillval och funktioner? 

o Vilka är mest intressanta/vanligast/populärast? 

o Vad är ”grundsystemet”? 

Målgruppen 

 Är produkten lokal eller global? 

 Vilka använder produkten? 

 Hur stor är målgruppen? 

 Vad har målgruppen för teknisk kompetens? 
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Bilaga 4 – Råtext ifrån slutgiltig gestaltning 

Internsystemet PERFEKT 
Internsystemet PERFEKT kan anpassas för att fungera för olika verksamheters 
behov. Med många funktionstillval finns många möjligheter. Denna introduktion till 
systemet är därför bara en liten del av vad systemet kan erbjuda. 

Grunden 
Modulsystemet Local Larm Solutions 

 

[Bild på systemet och plattformarna. Bildtext: Systemet kan fjärradministreras från olika 

plattformar.] 

 

Statistik och rapporter 

 

[Bild på rapporten i staplar och textmassa. Bildtext: Kvalitetssäkra verksamheten med rapporter.] 



 

59 

 

 

Trådlösa tillbehör 

 

Tillval i internsystemet PERFEKT 

Internsystemet PERFEKT kan integreras med olika system och funktioner kan 
läggas till. Här nedan presenteras några. Men titta gärna i vår broschyr ”Tekniska 
komponenter” för att se mer. 

 

Olika larmval och larmhantering 

Larmval 

Larmhantering 

 

 

Larmhantering med DECT 

 
[Bild på en DECT-telefon. Bildtext: DECT-telefon.] 
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Larmhantering med NFC 

Så här går NFC till 

[Bild på en seriell grafik om hur NFC går till, bildtext på varje enskild bild]

 

Tillval 

Aktivitet- och insatsregistrering 
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[Bild på en mobiltelefon och hur dagen kan se ut. Bildtext: Tidslinjen i mobilen hjälper dig genom 

arbetsdagen.]

 

Nödsignal 

 
[Bild på nödsignalens olika utseenden. Bildtext: Det finns olika utseenden på nödsignalen för att 

passa verksamheten.] 

 

Dörrlarmcentral och dörrkontroll 

 
Integrationsmöjligheter
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Bilaga 5 – Slutgiltig gestaltning 
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